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Vasaros šešėliai
Vidurvasariui užėjus, nebeturime noro sunkesniais klausimais 

galvoti. Užpelnytai naudojamės mums taip po žiemos darbų rei
kalingu poilsiu. Retas kuris dirbame ką nors intelektinio — kuria
me ar lankome kokius vasaros kursus. Sulėtėja visas kultūrinis 
gyvenimas. Tas viskas gera ir teisinga, nes be tinkamo vasaros 
poilsio — nebegalėtume vežti vežimo žiemą.

* * *
Yra tačiau klausimų, kurie nepaiso vasaros atostogų. Sunkūs 

jie ir neraminą. Užslenka jie ant mūsų, kaip tas šešėlis vasaros 
kaitroje, kaip tas liūdnas memento, išblaškydami vasaros svajas, 
padvelkdami į mus realia dabartimi. Kiekviena vasara turi tokių 
šešėlių, bet šiųmetinė kelia mumyse ypač gilių minčių — pro mū-
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sų akis, iki šiol dar nedaug teprisiminta, slenka 20 metų sukaktis, 
kai daugumas išvažiavome iš Lietuvos.

Tai buvo 1944 metų pavasaris, gražus, šiltas ir malonus, kaip 
ir visi pavasariai Lietuvoje. Žinojome, kad karas eina i galą, kad 
vokiečių frontai, su dideliu užsispyrimu kelerius metus laikyti, 
palengva griūva. Jautėme artėjanti labai netikrą mūsų tėvynės li
kimą, tačiau daugumas lyg vis dar laukėme kokio stebuklo. Gal 
santarvininkai pasipriešins naujai Lietuvos okupacijai? Gal patys, 
kaip savo laiku suomiai, pajėgsime bent trumpą laiką priešus su
stabdyti, kol ateis pagalba? Deja, tai buvo tik iliuzijos. Santarvi
ninkams mažųjų rytų Europos tautų laisvė, už kurią jie tariamai 
ir karą pradėjo/nerūpėjo. Į jų viršūnes sulindę “draugai” patari
nėjo daryti viską, kad tik tos tautos kuo greičiausiai būtų išimtos 
iš žemėlapio. Idėja gintis patiems rodė, kad Lietuva tikrai yra did
vyrių žemė, kad jos sūnų širdyse tebedegė senosios Lietuvos ka
rių dvasia — geriau mirti, negu vergauti — tačiau kovos pasise
kimą lemia ne vien karių dvasia, nors ji yra ypač svarbi. Laimėji
mui dar reikia daugelio kitų sąlygų, kurių mes ilgai kovai neturė
jome. Ir taip šią mūsų tautos istorijai pažymėtiną 1944 m. vasarą 
tauta buvo pasimetusi. Netgi vokiečių okupacijos laikais veikę po
grindžio centrai plačiame krašte nebuvo pakankamai girdimi. 
Kiekvienas lietuvis asmeniškai turėjo nuspręsti savo tolimesni li
kimą ne tik už save, bet ir už savo vaikus. Tai buvo sunki spren
dimo valanda.

★ ★ *
Kodėl gi toks didelis skaičius tautiečių, apie 100.000, visdėlto 

padarė sprendimą palikti viską, kas brangu — gimtąją žemę, ar
timuosius, darbą, asmenini turtą, ir pasiėmę ant rankų mažus vai
kus, pėsti, dviračiais ar arkliais išvyko i nežinią, i kraštus, apie 
kuriuos buvo kalbama, kad ten net atsigerti nebus galima gauti? 
Dabar jau visiems, kas tik nori reikalą objektyviai suprasti, aišku, 
kad absoliuti išeivių masės dauguma su giliu širdies skausmu bė- 
go j laisvę, kurios teisingai nesitikėjo turėti raudonojoje pusėje. 
Traukėsi, nes jiems iš tolo, iš anapus Atlanto, švietė Jungtinių 
Amerikos Valstybių laisvės žvaigždė.

★ ★ ★ . r
Dvidešimties metų istorijos tarpas yra jau šiokia tokia per

spektyva didžiajam išeivių apsisprendimui Įvertinti. Kaip anuomet 
kiekvienas asmeniškai turėjo padaryti sprendimą, taip šiandien 
kiekvienas pats gali padarai ir to sprendimo įvertinimą. Asme
niški sprendimai tačiau mums šiuo tarpu ne tiek rūpi. Daug svar
biau būtų atsakyti į klausimą, ar išeivijos masė padarė Lietuvai 
gero, pasitraukdama iš jos. Atsakymas yra taip. Pirmiausia, ne
maža išeivių dalis Lietuvoje būtų visvien negyvenusi. Už tai, kad 
mylėjo tėvynę, jie būtų išvežti i “draugiškas respublikas”. Antra 
— niekas per amžius taip neišgarsino Lietuvos vardo, kaip po vi
są pasaulį pasklidę tremtiniai. Po 20 išeivių ambasadoriavimo me
tų Lietuva dabar jau žinoma nuo Aliaskos iki Naujosios Zelandi
jos ir ratu-apie visą žemės rutulį. Išeiviai visame pasaulyje at
baigė lietuvių tautos pripažinimą,- pradėtą senosios emigracijos ir 
nepriklausomos Lietuvos laikais. Dabar visų akimis Lietuva yra ne 
tik esanti ar buvusi valstybė, bet ir realiai esanti tauta. To pripa
žinimo Įkūnijimas yra išeivių dovana Lietuvai. Dovana, kurios 
reikšmės niekas negali nei nuvertinti nei panaikinti. A. R.

Valstybinis medicinos draudi
mas gali būti įvestas visoj Ka

nadoj dar 1965 m. šiuo metu jį 
turi tik viena Saskačevano pro
vincija.

Neturtingiausi ūkiai visoj Ka
nadoj yra Kvebeko provincijoje. 
Iš visame krašte esančių 480.000 
ūkių, net 130.000 neuždirba 
$1200 per metus. Tokių šeimų 
vaikai dažnai palieka tėvus, ne
turėdami pakankamo išsilavini
mo, išvyksta į miestus ir ten pa
didina bedarbių eiles, tapdami 
našta mokesčių mokėtojams ir 
valstybės iždui. Neseniai Kvebe
ko ūkininkai pikietavo prieš pro
vincijos parlamentą šaukdami: 
“La Belle Province! Atvykite ir 
pamatykite badaujančius ūkinin
kus!”

14 ministerių pirmininkų val
dė Kanadą nuo konfederacijos 
pradžios 1867 m. Dabartinis L. 
B. Pearson yra keturioliktasis. 
Iš jų geriausi ir labiausiai pasi
žymėjusiais yra skaitomi: John 
A. McDonald. Vilfred Laurier ir 
Mackenzie King.

Abiejų krašto kalbų — anglų 
ir prancūzų, mokėjimas bus 

viena iš sąlygų, kuriom remian
tis kariuomenėje bus suteikia
mas augštesnis laipsnis. Nuo 
rugpjūčio 1 d. visi kariuomenės 
daliniai sujungiami po viena va
dovybe ir iš visų augštesnio ran
go karininkų bus reikalaujama 
abiejų kalbų mokėjimo.

Perdėtas nacionalizmas buvo 
pasmerktas visų tautinių grupių 
suvažiavime — Inter-Group Re

Kas naujo Kanadoje?
lations Conference, įvykusiame 
Port Elgin, Ont. Pavyzdžiu buvo 
imamas Kvebeko nacionalizmas, 
kuris veda prie tragedijos. Buvo 
smerkiamas ir dažnai kitose pro
vincijose pasireiškiąs anglosak
sų nacionalizmas.

Pasaulinė paroda 1967 me
tais Montrealyje, nežiūrint nu

matomo deficito, atneš Kanadai 
daug naudos. Turistų tais metais

. Dvidešimties metų tremtis mūsų dvasios nepalaužė. Viena iš trijų Toronto jaunimo stovyklų skautų “Romuva”. Vien šioje stovyk
loje stovyklauja virš 350 jaunuolių. Nuotraukoje — vėliavos nuleidimo iškilmės.

“VIKARAI”
Liepa — tradicinis švedų pra

monės atostogų mėnuo. Sustoja 
statybos, kurios šiaip ištisus me
tus, net šalčiausiais žiemos mėne
siais, vyksta pilnu tempu. Užda
ro vartus trims savaitėms dauge
lis fabrikų. Dauguma darbininkų 
su šeimomis palieka savo butus 
ir jieško prieglobsčio gamtos ar
tumoje, stengiasi išsprukti nuo 
miestiškos, tiesa, patogios, bet ir 
įgristančios, aplinkos.

Ištuštėja ne tik darbovietės, 
bet ir įstaigos. Ten, kur darbas 
negalį būti nutrauktas, ateina 
moksleiviai, studentai, atsitikti
niai, laikiniai darbininkai, kurie 
čia vadinami “vikarais”. Jie mie
lai dirba, kad iš uždarbio per li
kusį atostogų laiką pamatjrtų to
lesnius, daugiausia užsienio, kraš
tus.

Visi pokalbiai ir dėmesys su
telktas į keliones. Visuotinė atos
togų nuotaika atsispindi ir spau
doje. Pirmąsias antraštes užima 
daugiau išsiblaškymui, pramo
goms skirtoji medžiaga (šalia kas
dieninės pilkos kronikos): kur kas 
kaip beskubėdamas sukūlė savo 
automobilį, kaip tūlas banko no
taras savo klientą nudobė, kad 
už išviliotus pinigus įsigytų pa
vyzdingą ūkį, ir t.t. Kaikurie laik
raščiai specializuojasi naujų mau
dymosi kostiumų reklamos srity
je ir mėgina išpopuliarinti nau
jieną — “monokini” arba “šo
kini”. ..

Vienu žodžiu, gerovės ir per
tekliaus ženkle pranyksta, bent 
paviršiuje, visi kiti rūpesčiai. 
Žmonės nori “atsipūsti” ir pasi
naudoti turimomis galimybėmis.

JUODINAMAS 
GOLDWATERIS
Politika, ypač užsieninė, taip 

pat priklauso tai neaktualių rū
pesčių sričiai. Nors laikraščiai ir 
skelbia, kad jų apklaustieji Stock
holm© praeiviai su pasibaisėjimu 

žymiai padidės, be to, Kanados 
vardas ir atsiekimai technikos 
srityje parodos dėka bus pagar
sinti visam pasauliui.

Nedarbo problema Kanadoje 
nėra pranykusi, tačiau įvairių 
specialistų trūkumas yra toks 
didelis, kad jų jieškodamos at
skiros firmos išleidžia tūkstan
čius doleriu skelbimams, fe

J.GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

sutiko žinią apie triuškinantį se
natoriaus Goldwaterio laimėjimą 
nominaciniame respublikonų su
važiavime, tačiau būkim tikri’, jog 
reporteriai užregistravo žodis žo- 
din tuos pačius pareiškimus, ku
riuos prieš tai jie patys skaitė sa
vo laikraščiuose.

Spauda, beveik be išimčių, nuo
sekliai neigiamai atsiliepia apie 
respublikoniškąjį Amerikos kan
didatą į prezidentus. Kaip jo var
žovas Šcrantonas čia buvo tik iš
imtinai šviesiomis spalvomis pri
statomas, taip lygiai Goldwateris 
vien tik iš tamsiosios pusės. Jo 
pergalę “Dagens Nyheter” pava-

KUR YRA 
PAETS IR

Būdamas Švedijoje Chruščio
vas kvietė latvius išeivius grįžti 
namo. Ryšium su tuo “New York 
Times” praėjusią savaitę įsidėjo 
straipsnį, kuri persispausdino 
daugiau laikraščių JAV ir Kana
doje, apie buvusį nepriklausomos 
Latvijos prezidentą K. Ulmanį.

Ten rašoma, kad 1940 m. liepos 
22 d. iš vieno traukinio Maskvo
je buvo išvestas Latvijos prezi
dentas K. Ulmanis. Jo atvežimas 
Maskvon būtų buvęs nepastebė
tas, jeigu stotyje nebūtų pasitai
kęs tuo metu britų karininkas 
majoras Croxton Sillery Vale, ku
ris anksčiau buvo buvęs kariniu 
attache Rygoje.

Toliau straipsnyje pastebima, 
kad, nežiūrint įvairių Vakarų

Mūsų krepšininku rinktinė Australijoje
JONAS ŠOLIŪNAS

NEGUDRŪS ŠNIPAI
Jau mums vos atvykus į Syd- 

nėjų buvo kalbama, kad New 
South Wales steite stipriausias 
priešininkas tykoja provincijoje. 
Girdi, netoliese esantis plieno 
pramonės miestas Newcastle turi 
sportininkus tvirtus, kaip plienas. 
Klausiantiems atsakydavome, jog 
laikui atėjus ir to priešininko 
tvirtumas bus patikrintas.

Mūsų rungtynes Sydney mies
te sekė, pasirodo, visa eilė New
castle klubo šnipų. Jie buvo ir 
nediplomatiški, ir nemandagūs, ir 
negudrūs, ir plepūs. Panašaus ly

dino tamsybių laimėjimu. Ir kitų 
laikraščių reakcijos buvo pana
šios. Kuo’ remiasi toji antipatija 
Goldwaterio asmeniui, kodėl jis 
turi būti nelaimė Amerikai ir pa
sauliui, kol kas tame triukšme 
mažiausia paaiškėjo. Pašaliniam 
stebėtojui visdėlto nesunku pa
stebėti, kad čia turima reikalo su 
“diriguojama informacija”. Pana
šus atvejis yra buvęs su kongie- 
čiu Ciombe. Tada irgi visų kryp
čių švedų spauda jo asmenį vaiz
davo labai šališkai, kaip ii“ visą 
Kongo klausimą, ligi, porai metų 
praėjus, buvo susitaikyta su to 
paties asmens politiniu vaidme
niu, kurį jis dabar vaidina. Bet 
tai jau kitas klausimas. Tuo tar
pu vyksta atostogos, o spaudos 
viltys sudėtos i rudeninį prez. 
Johnsono laimėjimą.

ULMANIS, 
MERKYS?

valstybių pasiteiravimų, jokių ži
nių iš sovietų vyriausybės apie 
Ulmanį negauta. Rašoma, kad 
toks pat likimas ištikęs ir estų 
prezidentą Konstantin Paets if 
lietuvį Antaną Merkį.

Autorius atpasakoja Pabaltijo 
valstybių prijungimą prie Sovie
tų Sąjungos, ilgiau sustodamas 
prie Latvijos prezidento Ulmanio. 
Pabrėžiama, kad Ulmanį prezi
dentūroje lankė įvairūs sovietų 
pareigūnai net pats Višinskis, ir 
jam buvo siūloma palikti kraštą 
ir vykti Šveicarijon. Ulmanis į tai 
atsakęs: “Aš esu latvis ir neturiu 
jokio noro palikti savo kraštą”. 
Po to jis buvo jėga išvežtas į 
Maskvą. V. K.

gio buvo ir Newcastle spaudos 
žmonės.

Štai, Newcastle krepšinio ko
mandos vadovai, stebėję mūsų 
paskutiniąsias rungtynes prieš 
Sydney miesto rinktinę, pareiškė, 
kad mūsų rinktinė nėra nenuga
lima. Gi to miesto spauda labai 
smulkiai aprašė mūsų silpnąsias 
ir gerąsias ypatybes. Žinoma, toks 
mūsų būsimo priešininko elgesys 
mums pakenkti negalėjo. Jis pa
dėjo, nes mūsų rinktinės vadovas 
Vyt. Grybauskas atitinkamai ir 
sutvarkė rinktinę šiai svarbiai

(Nukelta į 3 psl.)

Praeitis parodė, kad jau nebe- 
pirmą kartą JAV istorijoje vice
prezidentui tenka eiti prezidento 
pareigas. Toli neinant, kelis atve
jus patys atsimename — Truma- 
nas po Roosevelto, R. Nixonas 
Eisenhoweriui sergant, ir dabar 
— Johnsonas. To dėliai visai pra
vartu arčiau susipažinti su W. E. 
Milleriu, respublikonų nominuo
tu į viceprezidentus, juoba, kad 
jis ne tik užsienyje, bet ir jpačio- 
se JA Valstybėse nėra plačiai ži
nomas.

W. E. Milleris yra gimęs 1914 
met. Lockporte, New Yorko vals
tijoje, ir yra vokiečių kilmės, ka
talikas. Baigė teisės mokslus Not
re Dame katalikų universitete 
(netoli Čikagos) ir Union univer
sitete, Albany, N.Y. Po to, vertėsi 
advokato praktika. Antrojo Pas. 
karo metu buvo kariuomenės teis
mo skyriuje ir dalyvavo kaip pro
kuroro padėjėjas Nuernbergo na
cių byloje. Čia gerai pažino ru
sus ir jų suktumą^ Po karo vėl 
grįžo i teisės praktiką New Yorko

Savaitės įvykiai
JAV SUKRĖTĖ NEGRŲ DEMONSTRACIJOS NIUJORKO 

HARLEME IR ROCESTERYJE. Savo apimtimi šie neramumai 
gerokai pralenkia panašaus pobūdžio incidentus Mississippi, 
Alabamoje ir kt. pietinėse valstybėse. Policijos leitenantas 
Thomas Gilligan Harleme nušovė 15 m. negrų jaunuolį. Pagal 
oficialų policijos pranešimą, jaunuolis jam grasinęs peiliu. 
Negrai'tačiau yra kitokios nuomonės — jie tvirtina, kad nu
šautasis iš viso neturėjęs peilio. Neramumai Ročesteryje pra
sidėjo penktadienio vakarą, kai policija šokių salėje suėmė 
vieną negrą. Po šio incidento įvykusiose demonstracijose neg
rai iki sąmonės netekimo su
mušė baltosios rasės atstovą 
Judson T. Brayar, kurį, gulintį 
gatvėje, vėliau suvažinėjo au
tomobilis. Įtampa dar labiau 
padidėjo, kai baltasis Antone 
Oliveri peršovė negrą David 
Tisdale. Neramumų metu nu
krito policijos malūnsparnis, 
aukų skaičių padidindamas tri
mis ' prarastomis gyvybėmis.

Demonstrantams išsklaidyti 
policija buvo priversta panaudoti 
ašarines dujas, šunis ir gaisrinin
kų automobilių vandenį. Guber
natorius N. Rockefeller į aktyvią 
tarnybą pašaukė dalį tautinės 
gvardijos vyrų, kurių 1000 per
mestas į Ročesterį policijai pa
remti. Suimtųjų skaičius siekia 
500. Išplėšę svaigiųjų gėrimų 
parduotuves, alkoholio’ įkaitinti 
negrai padeginėja namus Moloto
vo kokteiliais.

Praėjusią savaitę prez. Johnson 
įsakė FBI atstovams ištirti Harle
mo naramumų priežastis. Jis tai
pogi buvo susitikęs su respubli
konų kandidatu į prezidentus 
Barry Goldwater. Oficialiai buvo 
paskelbta, jog abi pusės — ir res
publikonai, ir demokratai — 
priešrinkiminėje kampanijoje 
stengsis neliesti rasinių proble
mų. Galimas dalykas, kad dabar
tinius negrų neramumus organi
zuoja komunistų provokatoriai, 
tačiau didžiausioji kaltės dalis 
tenka Goldwateriui ir jo laikyse
nai civilinių teisių įstatymo at
žvilgiu. Jau San Franciske. kon
vencijos metu, galima buvo pa
stebėti pirmuosius pavojaus ženk
lus taikios demonstracjios pavi
dale. Nuo taikios demonstracijos 
iki kruvinų riaušių tėra vienas 
žingsnis. Goldwaterio priešrinki
minėje platformoje, jo atvirame 
pasisakyme prieš civilinių teisių 
įstatymą (pigus bandymas užsitik
rinti baltųjų rasistų balsus) neg
rai įžiūri atvirą respublikonų par
tijos posūkį prieš juodąją rase. 
Kadangi respublikonai ir demok
ratai yra tos pačios spalvos, emo
cijų sužadinta neapykanta neiš

valstijoje. Vedęs- lenkų kilmės 
amerikietę ir turi 4 vaikus.

Politiniame gyvenime- jis pra
dėjo reikštis nuo 1950 metų, kai 
buvo išrinktas į JAV kongresą 
respublikonų sąraše. Tose parei
gose jis tebėra iki šiol.

Porą metų buvo kongreso anti- 
amerikinei veiklai tirti komiteto 
narys, kur gerai susipažino su ko
munistų taktika JA Valstybėse.

1961 m. išrinktas resp. partijos 
pirmininku. Priešingai Goldwa- 
teriui, jis balsavo už civilinių tei
sių įstatymą. Jis taip pat yra’įne
šęs į kongresą rezoliuciją Lietu
vos laisvinimo reikalu.

Manoma, kad Goldwateris Mil- 
lerį pasirinko be kitų motyvų dar 
ir dėlto, kad tuo būdu geriau iš
balansuotų savo rinkiminę kam
paniją. Pats Goldwateris yra pro
testantas, tad Milleris, būdamas 
katalikas, gal padės gauti nemaža 
ir katalikų balsų. Goldwateris yra 
pietietis, kai Milleris, būdamas 
niujorkietis, galės turėti įtakos į 
Rytinių valstijų balsuotojus.

vengiamai nukrypsta prieš visus 
baltuosius.

Lenkija paminėjo komunistinio 
gyvenimo dvidešimtmetį. Ta 

proga į Varšuvą buvo atvykęs N. 
Chruščiovas, kuris iškilmių metu 
pasakytoje kalboje puolė respub
likonų kandidato i prezidentus B. 
Goldwaterio antikomunistinę lini
ją. Jis pareiškė, jog Sovietų Są
junga esanti priversta išsivalyti 
savo ginklus ir juos laikyti pa
rengties stovyje. Chruščiovas taip 
pat apkaltino Vakarus, kad jie 
mėgina vilioti Rumuniją ir kitus 
satelitų kraštus. Tačiau didžiausia 
staigmena buvo Gomulkbs kalba. 
Dėl jos aštraus antivakarietiško 
tono amerikiečių ambasadorius 
John Moors Cabot buvo privers
tas išeiti iš iškilmių salės. Gomul
ka kaltino Vašingtoną ir Bonną, 
kad jų politika turi tikslą pasaulį 
privesti prie naujo karo bedug
nės.

Indonezijos diktatūrinių polin
kių prez. Sukarno norėjo Kana

doje pirkti “Otter” lėktuvų, bet 
Kanada atsisakė juos parduoti, bi
jodama, kad jis juos gali panau
doti partizaninėms kovoms su Ma- 
lezijos federacija.

Rusija užsispyrusiai nori daly
vauti kitais metais šaukiamoje 

Afrikos-Azijos tautų konferenci
joje. Kinija priešinasi ir įrodinė
ja. kad Rusija yra Europos vals
tybė. ir jai čia dalyvauti nepride
ra. Indonezija yra Rusijos spau
džiama palaikyti Rusijos preten
zijas.

Tokijo pasaulinėj olimpiadoj, 
kuri įvyks Japonijoj spalio mėn., 
laukiama 10.000 sportininkų ir 
130.000 svečių iš užsienio. Sve
čius rengiasi sutikti visos valsty
binės įstaigos.

šis “Tž” numeris yra 
paskutinis prieš atosto
gas. Sekantis numeris 
išeis rugpjūčio 13 d.
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9 RELIGINIAME GYYEMME
* Vatikano Santarybos tąsa, nukankinti 22 katalikai negrai,

Oficialiu Vatikano pranešimu nes jokiu būdu nesutiko išsiža- 
antrosios Vatikano Santarybos dėti katalikų tikėjimo. Kankinių 
trečioji sesija prasidės š.m. rug- tarpe buvo keturi kariai, du gi- 
sėjo 14 d. šv. Kryžiaus išaugšti- * ‘ ’ *
nimo šventėje.

* Popiežiaus kelionė į Orvieto. 
Italų žinių agentūra ANSA pra
nešimu, Šv. Tėvas Paulius VI 
rugpjūčio 11 d. vyks į Orvieto 
šventovę Italijoje, minint 700 
metų sukaktį nuo Dievo Kūno 
šventės įvedimo. Orvieto kated
roje saugojamas ypatingas kor- 
poralas, sukruvintas iš laužomos 
Ostijos šv. Mišių metu 1264 m. 
To įvykio pasėkoje tuometinis sijoje. Dabartiniu laiku Sovietų

Rusijoje gyvenant trims milijo
nams žydų, pastebimi vis nauji 
antisemitizmo p a s i r e i škimai 
Daugelio sinagogų uždarymas, 
aštrios karikatūros spaudoje, di
delis išgarsinimas žydų dalyva
vimo ekonominio pobūdžio bylo
se — visa tai rodo kylantį nusi
statymą prieš žydus. Ypač buvo 
pažeisti žydų religiniai jausmai, 
kai suvenyrų krautuvėse Mask
voje pasirodė pardavimui skiria
mi būgneliai. Jie būdingi tuo, 
kad vietoje įprastinės odos, pa
viršiuje yra ištemptas originalus 
pergamentas iš žydų šventos 
knygos Torah, ši žydų tikybinė 
knyga apima iš Senojo Testa
mento pirmas penkias Mozės 
knygas. Torah žydų yra labai 
gerbiama ir saugoma knyga. Kai 
dėl susidėvėjimo nebeįmanoma 
pasinaudoti, tokios knygos užka
samos kapinėse. Gi dabar iš si
nagogose konfiskuotų knygų pa
ruošti būgneliai Maskvoje turis
tams pardavinėjami po 50 rub
lių.

Paruošė
Kornelijus Bučinys, OFM

no šventę įsakė švęsti visame ka
talikiškame pasaulyje.

* Kard. Mindszenty byla. Va
karų Vokietijos dienraštis 
“Koelnische Rundschau” prane
ša, kad Vengrijos premjeras Ja
nos Kadar paskyrė specialią ty
rimų komisiją, kurios uždavinys 
bus patikrinti ar kardinolas Jo- 
zsef Mindszenty nebuvo nuteis
tas dėl klaidingų apkaltinimų ir 
liudininkų. Dienraštis reiškia 
vilties, kad komisija gali papra
šyti 72 m. amžiaus kardinolui su
teikti amnestiją. Nuo 1956 m. 
kard. J. Mindszenty gyvena JAV 
ambasadoje Budapešte.

★ 22 nauji šventieji. Liepos 7 
d. Vatikane, dalyvaujant Šv. Tė
vui Pauliui VI, Apeigų Kongre
gacija galutinai pabaigė ilgą ty
rimų procesą ir patvirtino 22-jų 
Afrikos negrų kanonizacijos by
lą. Ugandoje katalikų misi j ome
niai pradėjo savo darbą 1878 m., 
ir netrukus buvo sudaryta pir
moji bendruomenė. Tarp 1885 
ir 1887 m. tuometinio Ugandos 
karaliaus Mwanga įsakymu buvo

Šv. Mišios jau lietuvių kalba
Gimtoji kalba į šv. Mišias 

Australijoj įvedama palaipsniui. 
Šį liepos mėn. per Mišias kuni
gas su tikinčiaisiais kartu kalba 
tik “Tėve mūsų” maldą, o kitas 
garsiai kalbamas maldas kuni
gas skaito taip pat gimtąja kal
ba,, bet tik vienas. Prefacija ir 
kanonas paliktas lotyniškai. Nuo 
rugpjūčio mėn. pirmojo sekma
dienio gimtoji kalba dar plačiau 
bus įvesta. Nuo tada vietoje lo
tyniškojo “Dominus vobiscum” 
bus sakoma “Viešpats su jumis”,

Ontario parlamento komitetas 
senų žmonių reikalams

Šių metų gegužės mėn. Ontario 
parlamentas sudarė specialią sa
vo narių komisiją vyresnio am
žiaus’ piliečių problemoms išryš
kinti. Dabar toji komisija jau pa
skelbė pagrindines temas, kurios 
numatomos studijuoti — sociali
niai pasikeitimai tame amžiuje, 
ekonominiai sunkumai, sveikata, 
teisinė pagalba, gerantologiniai 
tyrimai, švietimas, bažnyčių vaid
muo senųjų gyvenime, pensijos, 
užsiėmimai, labdara, įtraukimas į 
savanoriškus darbus ir eilė kitų 
dalykų.

Komitetas domisi piliečiais, vy
resniais kaip 65 metų, tačiau yra 
pasiryžęs patarnauti visiems. Jam 
pirmininkauja parl. narys Alex

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

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

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

— gražioje lietuviškoje Jansonų vasarvietės viloje 
m ■ a W East ®ay Rd-’ Osterville,

Z1 f f IP ( 11\| b* Cape Cod, Mass., 02655, USA. 
rt VZ U-Z f V \Z O V L. TeL (Area 617) 428-8425.

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

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
• 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 sveikatą. 

Atidaryta vasarojimui nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
Iš anksto kreiptis: ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST., BOSTON, MASS. 
02-124, USA. TEL. 288-5999, O PO BIRŽELIO 15 D. TIESIAI Į VILĄ 

AUDRONE — MRS. MARIJA JANSONAS.

minių vadai, o kiti — karaliaus 
tarnai. Ištyrus kankinių gyveni
mą ir sulaukus stebuklų, popie
žius Benediktas XV 1920 m. juos 
paskelbė palaimintaisiais. Sulau
kus dar naujų stebuklų, Paulius 
VI juos , paskelbs šventaisiais 
š.m. spalio 18 d. Misijų sekma
dienį Šv. Petro Bazilikoje, Vati
kano Santarybos trečiosios se
sijos eigoje.

* Antisemitizmas Sovietų Ru- 

ir dar daugiau kitų dalykų. Ade
laidės arkivyskupas pripažino 
kaip oficialų mišioliuką naudo
tina šv. Mišioms dr. F. Bartkaus 
“Būk mum malonus” maldakny
gę, kurią ir kunigas turi naudoti 
lietuviškam tekstui, šis gimto
sios kalbos Įvedimas i šv. Mišias 
ir sakramentų teikimą žymiai 
pagyvins visų tikinčiųjų aktyvų 
dalyvavimą. Savo tikrąja pras
me liturginės apeigos nėra pri
vačios, bet bendruomeninės, kur 
kiekvienas turi savo dalį ir pa
reigas.

Carruthers. Adresas — Room 
3527, Parliament Buildings, To
ronto 5.

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575 

118% Robinson St., Toronto 3, Ont.

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS

A. ČEPONIS
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namą RO 6-8372

A & B TAILORS 
A. Beresnevičius

Rusu-kiniečiu teritoriniai ir
politiniai santykiai J. M. ŠIUGŽDA

Kinija silpnėja
Nuo pat 19 šimtmečio pradžios 

Kinija pradeda silpnėti. Tada į ją 
braunasi europiečiai. Anglai ap
tinka silpnąją gyslelę ir pradeda 
vežti urmu opiumą. Prekyba ei
na legaliai, nors, kiniečių teisės 
atveju, tai buvo nelegalu. Kinie
čių vyriausybė sunaikina 1838 vi
sas opiumo atsargas Kantone (kur 
ir buvo jo centras), ir anglai skel
bia karą, kuris istorijoj ir žino
mas kaip opiumo karas. Kinie
čiai kapituliuoja 1842 m. Ir eu
ropiečiai padrąsinti dar daugiau 
braunasi į Kiniją. Anglų ir pran
cūzų kariuomenė dar kartą ka
riauja su Kinija 1856-1860 me
tais, ir kiniečiai pagal naują su
tartį atidaro galutinai savo sienas. 
Europiečiai, kad ir nepaversdami 
Kinijos nauja kolonija, ima joje 
šeimininkauti , kurdami svetim
šalių miestus ar jų dalis. Toks 
Šanchajus yra tikra respublika 
monarchijoj. Vakariečių prekės 
nekliudomai eina per visą plačią 
šalį. Kinijos ūkis pasimeta. Pasi
meta ir gyventojai. Prasideda 
nuolatiniai vietos sukilimai, įsi
maišo europiečių kariuomenės. 
Nesnaudžia atkutę ir japonai. Jie 
veda karą dėl Korėjos, jąją pa
galiau pasiima sau.

Rusija irgi puola
Kada kiti jau dalinasi grobiu, 

nesnaudžia ir caristinė Rusija, 
kuri vis dar plečiasi ir plečiasi 
visų kitų tautų sąskaitom Jau 18 
šimtmety pralaužia jėga savo ke
lią Sibire ir pasiekia Ramiojo 
vandenyno krantus. Apie 19 šimt
mečio vidurį ji tvirtai atsistoja 
Amūro upės kairiajame krante. 
Chabarovsko miestas kuriamas 
1854 m., o Vladivostokas, garsus 
uostas prie paties vandenyno, 
1860 m.

Pekingo sutartis pripažįsta Ru
sijai suverenumą į šiaurės rytus 
nuo Amūro upės ir Vladivostoko, 
ir suteikia prekybos teises visoj 
Mongolijoj ir Turkestane. Sacha
lino sala užvaldoma 1875 m. Ru
sai 1891 m. pradeda statyti trans- 
Sibiro geležinkelį, kuris suvaidi
na didžiulį vaidmenį Sibiro ir vi
sų žemių į pietus užkariavime. 
Jie priverčia kiniečius “sutikti” 
ir su geležinkelio statyba Man
džiūrijoj, kuris netgi pavadina
mas Kiniečių Rytų geležinkeliu.

Pabaigoje *19 ir* pradžioje 20 
šimtmečio Rusija plečia savo įta
ką į Mongoliją ir į Sinkiang, da
bar vadinamą Turkestanu. Ji pa
laiko mongolų sąjūdį prieš kinie
čius ir sukuria specialias sau tei
ses Mongolijoj.

Karas tarp caristinės Rusijos 
ir imperatorinės Kinijos buvo 
nuolatinis stovis,’ o Rusija buvo 
nuolatinė laimėtoja jai svetimose 
žemėse. Ir ji šito neslėpė. Jos am
bicija buv® valdyti tolimuosius 
rytus ir visą Aziją. Rusijos-Japo
nijos karas, vykęs tolimuosiuose 
rytuose, faktinai buvo vedamas 
kiniečių teritorijoj^ ir jis ėjo dėl 
įtakos Kinijos žemėse. Rusai ka
rą skandalingai pralaimėjo.

Bolševikinė Rusija
įvykus Rusijoj revoliucijai, po

litika su Kinija ir jos žemėmis bu
vo tęsiama tuo pačiu tikslu: kuo 
daugiau ir kuo geriau įsitvirtinti 

• svetimose žemėse. Pagerėjo tik

Sicilija. — žinomoji Mafia tė
vynė — Sicilija surado būdą 
“prekiauti” archeologinėmis iška
senomis. Jauni žvejai esant blo
gam orui kasinėja kapus ir muzė- 
jinės vertės radinius parduoda 
Šveicarijon. Paskutiniu metu ar
cheologas dr. Tusa atkreipė dė
mesį, ir brangių senienų prekyba 
pasuko vidaus rinkon.

STANLEY WM. FROLICK, BJL 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

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

rusų metodai, nes bolševikai, 
kaip įprasta, pradėjo brautis su 
proletariato ir komunizmo misi
ja ir į Kinijos vidų. Jau 1925 me
tais rusiški bolševikai turėjo sa
vo žinioje viską, ką buvo prisi
grobę baltieji carai.

Kada 1929 metais naujasis Ki
nijos vadas Chiang Kai-shekas 
panoro sumažinti rusų valdžią Ki
niečių Rytų geležinkelio linijose, 
rusai nepasidrovėjo užpulti Man- 
džiūriją ir ten sutvirtinti savas 
pozicijas. Sinkiange - Turkestane 
rusai įsteigė savo prekybos mono
poly ir įsibrovė į pačią administ
raciją. Rusų valdžia galutinai pa
ėmė savo žinion išorinę Mongoli
ją ir įkūrė Mongolų Liaudies res
publiką.

Stalinas Kinijoj vedė savotišką 
politiką, sekdamas, kad Kinijos 
komunistai nepaimtų vyriausybės 
į savo rankas, nes bijojo Vakarų 
intervencijos ir jų galimo įsiga
lėjimo pačioj Kinijoj. Jis čia lošė 
dvigubą lošimą ir su Kuomintan- 
gu ir su komunistais. Ir kada 
Chiang Kai-shekas visiškai nušali
no komunistus iš visų postų, tai 
Stalinas tęsė gerus santykius ir 
toliau.

Kada susilpnėjusią komunistų 
partiją paėmė tvarkyti naujas jos 
vadas Mao Tse-tungas pradėjo 
vesti visiškai savistovią politiką, 
dažnai net priešingą Stalino nu
rodymams. Rusai čia pasirodė 
daugiau rusai, o ne komunistai. 
Jie netgi 1935 m. pardavė japo
nams Kiniečių-Rytų geležinkelį 
ir pripažino japonų sukurtą vals
tybę Mandžiūrijoj 1941. m.

Antrojo pasaulinio karo metu 
Kinijos vyriausybė kovojo su Ja
ponija, o Mao Tse-tung tvirtino 
ir ugdė savo komunistų partiją.

Laikraštininkų kelionė

Nežinomoji Ontario provincija
G. RINKU N AITE

(tęsinys iš pr. nr.)

TEN, KUR SHAKESPEARO 
DVASIA KARALIAUJA
Pirmadienis — aštuntoji ir pas

kutinė mūsų kelionės diena. Po 
pusryčių Niagaroje išskubėjome 
į Stratfordą, garsųjį Kanados 
Šhakespearo centrą, šis nedidelis 
bet garsus miestelis yra ant Avon 
upės krantų. Būtų jis ir iki šiol 
likęs paprastu bažnytkaimiu, jei 
ne užsispyręs jo pilietis Tom Orrr 
kuris sugalvojo įkurti čia teatrą 
Šhakespearo veikalams vaidinti 
ir tuo pagerbti didįjį anglų dra
maturgą. Jam teko pakelti daug 
vargo, kol pagaliau 1953 metais 
didelėje cirko palapinėje buvo 
pradėti vaidinimai. Nuo to laiko 
šis meno centras kasmet auga, įsi
gydamas naujas patalpas ir pri
traukdamas tūkstančius žiūrovų 
ne tik iš Kanados ir JA Valsty
bių, bet ir iš tolimesnių kraštų.

Man pačiai teko matjrti Strat
fordo vaidinimus keletą kartų, 
tačiau pirmą kartą turėjau progos 
pasidairyti po užkulisius. Buvau 
nustebinta jų didumu. Tai kelių 
augštų patalpa. Repeticijų salėje 
scena panaši, kaip ir pačiame te
atre. 'Toliau atskiruose kamba
riuose studentai dirbo visokius 
vaidinimams reikalingus daiktus 
— kaukes, kardus, batus ir kit. 
Vėl kitame kambaryje — parikų 
sandėlys ir dirbtuvė. O drabužiui 
tai pilna visur. Visi čia dirbantie
ji studentai atrodė kaip bytnikai: 
siaurom juodom kelnėm, ilgais 
plaukais, barzdoti, tamsiais aki
niais. Pasiklausus paaiškėjo, kad 
jie yra Montrealio meno mokyk
los studentai, kurie čia vasaros 
metu atlieka privalomą praktiką.

Stratfordo teatras buvo įkurtas 
tik Šhakespearo veikalams vai
dinti. Vėliau tas tikslas buvo pra
plėstas, ir dabar čia ne tik vaidi
nami įvairūs autoriai, bet duoda
ma ir muzikos, nors Šhakespearo 
veikalai visvien sudaro repertu
aro pagrindą, šios vasaros sezo
ne, kuris baigsis spalio 2 d., iš 
Šhakespearo veikalų vaidinama 
“Karalius Lyras” ir* “Richardas 
II”. Be to, vaidinama Moliero 
“Le Bourgeous Gentilhomme”, 
Gilbert ir Sullivano “Yeomen of 
the Guard”, Mozarto “Figaro Ves
tuvės” ir keletas kitų dalykų. 
Tiems, kurie manytų Stratfordą 
aplankyti, reiktų žinoti, kad ge
resnieji bilietai išperkami paštu 
ar per agentus labai iš anksto, ly
giai kaip ir geresnės nakvynių 
vietos.

šiemet Stratforde yra jubilėji- 
niai metai, nes minima Shake- 
spearo 400 metų gimimo sukak
tis. Ta proga yra išleisti medaliai 
su jo portretu. Medaliai yra maž
daug tokio didumo, kaip sidabri
nis doleris, ir yra bronziniai, si
dabriniai, auksiniai ir net plati- 
nos. Vienas kelionės draugas ir 
man atminčiai nupirko tokį me
dalį.

VOKIEČIŲ MIESTELYJE
Iš Stratfordo netoli ir paskuti-

Jaltos konferencija 1945 m., 
kuri padalino pasaulį ir atidavė 
bolševikams visą rytinę Europą, 
su Estija, Latvija ir Lietuva, da
lino ir Kiniją, nors ji buvo vaka
riečių sąjungininkė. Rusams bu- 
po pripažinta Mongolija, Sachali
nas, rusų teisės Dairen ir Port 
Arthur uostuose, Kurilų salos 
perėjo rusų žinion, jų žinion perė
jo ir Rytų Kiniečių ir pietų Man- 
džiūrijos geležinkeliai (kartu tvar
komi su Kinijos vyriausybe), šie 
patvarkymai buvo padaryti neat
siklausus nei kiniečių nacionalis
tų, nei komunistų.

1945 m. Stalinas daro sutartį 
su Kinijos nacionalistų vyriausy
be ir gauna jos sutikimą Jaltos 
konferencijos nutarimams. Dar 
daugiau. Rusai gauna tam tikras 
karo teises Mandžiūrijoj, o išori
nė Mongolija tampa visiškai ne
priklausoma nuo Kinijos. Rusai 
čia dar kartą išnaudojo Japonijos 
karinį pralaimėjimą ir Kinijos po
karinį silpnumą.

Prasidėjus komunistų-načiona- 
listų nesutikimui ir tarpusaviam 
karui, Stalinas greičiau palaikė 
nacionalistus, negu komunistus. 
1948 m. jis dargi patarė savo 
“draugams komunistams” pames
ti savo norus paimti valdžias. Ko
munistinė Kinija galėjo būti Sta
linui ir kliūtis siekti teritorijų 
užgrobimo. Taigi ir Mao, dabarti
nis kiniečių valdovas, atėjo prie 
valdžios savomis pastangomis 
(vakariečiams susilaikant nuo na
cionalistų parėmimo), o ne rusų 
komunistų padedamas. Ar Mao 
Tse-tung po to viso galėjo pilnai 
pasitikėti Stalinu ir dabar Chruš
čiovu?

Kinijos Liaudies respublika bu
vo proklamuota Pekinge 1949 m.

Ekskursantai prie Stratfordo teatro rūmų.

nė sustojimo vieta — Kitchener. 
Tai labai senas miestelis, įkurtas 
vokiečių mennonitų apie 1800 
metus. Kai apie 1825 metus pra
dėjo į čia važiuoti gausūs vokie
čiai imigrantai iš Europos, men- 
nonitai pavadino tą miestelį Ber
lin. Taip jis ir vadinosi iki pat 
1916 metų. Iš kitų Ontario vieto
vių šis miestelis išsiskiria tuo, 
kad jame yra didesnis vokiečių 
procentas, negu kur kitur Kana
doje — 45%.

Kitcheneryje valgėme paskuti
nius pietus. Jų metu mus filma
vo ir dar tą patį vakarą rodė per 
vietos TV stotį. Pateko mūsų fo
tografijos ir į vietos laikraštį — 
The Kitchener-Waterloo Record
er, kuris eina jau 85 metai ir turi 
virš 40.000 skaitytojų. Šio laik
raščio kolegos žurnalistai pakvie
tė mus aplankyti jų Press Club. 
Jau iš pat pradžios pamatėme, 
kad čia bus, kaip anglai sako, 
“fun”, nes ant klubo durų kabojo 
parašas, parašytas atvirkščiai 
(mat, žurnalistai turi mokėti skai
tyti ir atvirkščiai — kaip spaustu
vėje surinkta).

PASKUTINIS SUDIEV
Kitchenerio Press Klube ofici- 

j aliai atsisveikinome su mūsų 
anglų bendrakeleiviais ir padėko
jome. Vyriausias kelionės vado
vas Al Venn iš Ontario Depart
ment of Tourism jau Kartuzy 
Lodge gavo savo dovaną — port
felį, kurio viduje — indai degti
nei gerti (šią dovaną man teko 
jam įteikti, nes ten buvau dienos 
pirmininkė). Dabar dovenėles ga
vo kiti su mumis buvę anglai: du 
fotografai, mus lydėjęs policijos 
atstovas ir autobuso šoferis. Do
vanojome kiekvienam — lėlę, 
vaizduojančią indėną, indėnišką 
kirvuką ir juokingos poezijos ga
balėlį, parašytą ant ilgo sienoms 
klijuoti popieriaus. Ant šio popie
riaus visi pasirašėme, parašydami 
ir mūsų atstovaujamo laikraščio 
vardą.

Po to liko tik kelionė į Torontą. 
Grįždami, dalinomės kelionės 
įspūdžiais. Visi buvome šia kelio
ne labai patenkinti pirmiausia dėl 
to, kad daug ką pamatėme toje 
mums artimoje, bet kartu ir neži
nomoje provincijoje. Tačiau ši 
kelionė turėjo dar ir kitą reikš
mę. Jos metu mes, užsieniečiai, 
vieni kitus labai artimai pažino
me, o pažinę pamatėme, kad turi
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Naujosios va I sty bės

37-ta AFRIKOS VALSTYBĖ
V. ZALATORIUS

Afrikos tautų nepriklausomy
bės paradas dar nesibaigė. Liepos 
6 d. iš anglų suverenumą gavo 
Malavija, vietinių kalboje Lieps
nojančių vandenų kraštas.

Tai buvus Niasija, kuri išstojo 
iš centrinės Afrikos federacijos 
pernai vasario mėn. Federacijos 
kiti nariai buvo Šiaurės ir Pietų 
Rodezija.

Tie “liepsnojantys” vandenys 
yra trečias pagal didumą Afriko
je Niasos ežeras, pusantro karto 
didesnis už Ontario ežerą, pagal 
kurio vakarinius krantus driekia
si du kartus už Lietuvą didesnės 
naujosios valstybės plotas.

Kelios minutės po vidurnakčio 
Blantairo stadijone nuo stiebo bu
vo nuleista anglų vėliava, žmo
nių miniai ir 60-ties valstybių at
stovams tylint, bet kai jos vieton 
pradėjo kilti raudona, žalia ir juo
da trispalvė, juodukų minia ga
lingai šaukė: “Ufulu! Ufulu!” — 
Laisvė!. Laisvė!

— Mes neturime jokių iliuzijų 
apie savo nepriklausomybę, — 
bandė naujasis premjeras dr. H. 
K. Banda atšaldyti minios entu
ziazmą. — Mes žinom, kad mūsų 
laukia dideli sunkumai ir uždavi
niai švietimo, ūkinio nedatekliaus 
ir medicinos srityse.

Reikės pagalbos
Dr. Banda, beveik neturinčios 

opozicijos Malavijos kongreso 
partijos lyderis, dar prieš nepri
klausomybės atgavimą yra aiški
nęs, kad nors jo kraštas ūkiniai 

me labai daug ko bendro. Visi 
vienas kitą labai gerai supratome, 
nors nevisi pakankamai mokėjo 
anglų kalbą. Pagaliau ši kelionė 
naudinga buvo ir su mumis važia
vusiems anglams, ypač jų vado
vui iš valdžios pusės. Jie pamatė 
mūsų būdą, girdėjo įvairias kal
bas ir dainas. Jie suprato, kas yra 
europietis ir kokios jo problemos 
svetimame krašte^ Apskritai, ang
lai liko mumis ir visa kelione taip 
pat labai patenkinti...

Pro autobuso langus jau Toron
to šviesos. Sudainavome dar vie
ną dainą. Labai draugiškai vieni 
su kitais atsisveikinome. Man, gy
venančiai vakarinėje miesto daly
je, teko pirmajai išlipti iš autobu
so. Kai visi kelionės draugai man 
dar kartą uždainavo “You are my 
sunshine”, prisipažinsiu — apsi
verkiau.

Redakcijos prierašas: Dėkoja
me mūsų jaunai bendradarbei už 
laikraščio atstovavimą ir triūsą 
lietuviškai rašant įspūdžius. Taip 
pat dėkojame Ontario provincijos 
valdžiai, kuri, pirmą kartą istori
joje, parodė tautybių spaudai to
kį didelį dėmesį šią kelionę suor
ganizuodama ir* pilnai apmokėda
ma.

Negrų kaimas. Malavijos ūkininkas, pasikinkęs keturis 
jaučius, veža savo produktus ant medinių “rogių”.

Nikosija. — Kipro salos, kurio
je šiuomet vyksta neramumai, tu
rizmo įstaigos gavo įsakymą iš
leisti brošiūrose ir spaudos pra
nešimuose frazę “turkiška kava”. 
Pagal Makarios vyriausybės nu- daro labai gyvos ir neramios nak- 
rodymą, dabar ji bus vadinama timis. Tos uogos ir buvo dabarti
“orientalinė kava”.

atstovas iškilmėse dr. R. E. Kle
mentas premjerui perdavė sidab
rinę rašalinę , prezidento John- 
sono dovaną, Banda padėkojo ir 
pareiškė, kad jis iš JAV preziden
to norėtų “daug daugiau” — bent 
14 mil. dol. paskolos.

Iškilmėse taip pat buvo atsto
vaujamas ir Vatikanas, nes buvu
sioje Niasijoje yra daug misijo- 
nierių. Angliją reprezentavo prin
cas Pilypas.

Dr. Banda, naujasis premjeras, 
yra Čikagos universitetą baigęs 
gydytojas, praktikavęs Londone 
ir išgyvenęs užsienyje 40 m. Vai
kas būdamas, jis labai norėjo mo
kytis ir pėsčias buvo nukeliavęs 
į P. Afriką, daugiau kaip tūkstan
tį mylių. Ten jo gabumai — ypač 
kalboms — patraukė misijonierių 
dėmesį, kurie išrūpino jam sti
pendiją Amerikoje.

Nenorėjo federacijos
Banda susikrovė politinį kapi

talą agituodamas už dabartinės 
Malavijos išstojimą iš baltųjų do
minuojamos Centrinės Afrikos 
Federacijos. Šis žingsnis malavie- 
čiams gali daug kainuoti, nes dau
gelis jų dirbo Š. Rodezijos vario 
Kasyklose. Malavijos ūkio produk
tai rasdavo gerą rinką labiau su
pramonintose ^odezijose.

Vidutinės malaviečio metinės 
pajamos yra 17,50 dol., vienos iš 
mažiausių visoje Afrikoje. Kaip 
ir visuose atsilikusiuose kraštuo
se, Malavijoje trūksta specialistų: 
prižiūrėtojų, inžinierių, raštve 
džių, statistikų ir buhalterių su 
augštuoju mokslu. Nežiūrint to, 
malaviečiai turi labai gerų gydy
tojų ir gabių advokatų, kurie sėk
mingai reiškiasi politikoje.

Užsienio stebėtojai didžiausią 
pavojų mato politinėje sistemoje, 
kur viena partija dominuoja visas 
kitas. Senas kolonijinių laikų ko
vos šūkis “vienas žmogus, vienas 
balsas” pavirto į diktatūrinį “vie
na partija, viena vyriausybė” šū
kį, kurį totalitariniai gaivalai, 
pvz. komunistai, gali vėliau išnau
doti.

Bus neutrali
Užsienio politikoje Malavija 

nori laikytis “apgalvoto neutralu
mo”.

— Jei Vakarai darys tai, kas 
mano nuomone bus teisinga, tai 
yra tai, kas naudinga Malavijai, 
— aš remsiu vakarus, — aiškina 
naujasis premjeras. — Kai Rytai 
darys tai, kas yra teisinga, aš 
remsiu Rytus.

Tačiau jau pirmą dieną dr. 
Bandos vyriausybė turėjo nema
lonumų. Komunistinė Kinija už
protestavo, kam Malavija pripa
žino Tautinę Kiniją, ir nesiuntė 
savo delegacijos į iškilmes.

žmonės gyvenę Malavijoje tvir
tina, kad tai labai gražus kalnų 
ir ežerų kraštas. Klimatas dėl 
augštumų ten esąs malonesnis, 
kaip Vašingtone. Krašto gyvento
jai, kurių priskaitoma beveik ke
turi milijonai (tik 8.000 baltųjų) 
augina arbatą bei tabaką augštes- 
nėse vietose ir medvilnę žemes
nėse.

Anglai Malayiją buvo paskelbę 
savo protektoratu 1891 m., pa- 
veržę šį kraštą iš arabų vergų 
pirklių ir portugalų. Malavijos 
kaimynas šiaurėje yra Tangany- 
kos ir Zanzibaro federacija, pie
tuose portugalų kolonija Mozam
bikas ir vakaruose Š. Rodezija, 
kuri dar laukia nepriklausomy
bės.

Bombėjus. — Tarptautinis Eu
charistinis kongresas įvyksta šiais’ 
metais Indijoje, Bombėjaus mies
te lapkričio 28 — gruodžio 6 d.

KAVĄ ATRADO avys trečiam 
šimtmetyje prieš Kristų. Vienas 
piemuo pastebėjo, kad jo avys, 
užėdusios tam tikrų uogų, augan
čių prie Raudonosios jūros, pasi

nės kavos pupelių pradininkės.
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Naujo Lietuvos žemėlapio belaukiant

Pasikalbėjimas su žemėlapio autoriumi Algirdu Gustaičiu

Algirdas Gustaitis — įdomi bei 
veikli asmenybė ir laisvos Lietu
vos patriotas iki sielos gelmių. 
Sakyčiau, jo dvasios gelmėse pa
slėpta įviariausių lietuviškų išra
dimų laboratorija! Vis nauji su
manymai iš jo išplaukia... Jis 
suranda laiko ir duonai kasdieni
nei uždirbti, netrūksta to laiko 
knygai parašyti, jo rūpesčiu Los 
Angeles viena gatvių pavadinta 
“Lituanica”, skaitome jo straips
nius mūsų laikraščiuose, jis ir 
lietuviško kartūninio filmo ga
mintojas ir paruošėjas ... Jį ma
tome aktyviai veikiant visuome
ninėse - kultūrinėse organizacijo
se.

Tokie žmonės, kaip Algirdas 
Gustaitis, dažnai savo darbais pri
verčia mus į save pažiūrėti ir pa
siklausti: ar tinkamai sunaudoja
me ir už milijonus nenuperkamą 
laiką?

Jau kuris laikas A. Gustaitis 
yra “užsidegęs” naujos idėjos įgy
vendinimu. Jam parūpo naujasis 
Lietuvos žemėlapis. Kaikas pasa
kytų, juk turime du puikiai LE 
išleistus žemėlapius jau čia Ame
rikoje. Ko dar reikėtų?

— Ne! Ne! — aš noriu teisingo 
ir Lietuvos neskriaudžiančio že
mėlapio! Kurį žemėlapį paimk, 
jie visi Lietuvos teritoriją taip 
sumažino, jog gėda apie tai ir kal
bėti. Aš noriu paruošti Lietuvos 
ateičiai tikrą, nemeluotą, Lietu
vos neskriaudžiantį žemėlapį.

Jis, bedėliodamas įvairius že
mėlapius, užrašus, piešinius ir ki
tokią medžiagą, dažnai pamiršta 
ir savo duoną kasdieninę — išti
somis savaitėmis, kaip koks alko
holikas, neina į darbą. Gali kar
tais išlėkti iš geros darbovietės. 
Gaila būtų... nekartą pagalvoda
vau.

Bekalbėdamas apie žemėlapį, 
kolega Gustaitis visaip gina ir 
įrodinėja tokio žemėlapio būtinu
mą. Jis jaudinasi, jo akys dega ir 
žvilga, akių spindesys įrodo jo už
sibrėžto siekio svarbumą, parodo, 

. jog autorius tiki tuo, kuo jis gy
vena, dėl ko jis naktų daugybę 
nedamiega.

— Mielas Algi, pasakyk man, 
kokio žemėlapio mums trūksta?

— Kokios nepriklausomos Lie
tuvos mes siekiame? Kokiose sie
nose reikalausime išlaisvintos bū
simos Lietuvos? — klausimu at
sakė į mano klausimą.

Iš tikrųjų, kokį žemėlapį pa- 
tiestume ant konferencijos stalo 
naujos Europos dignitoriams? Į 
kokias sienas įspraustume Lietu
vą rytuose, pietuose, vakaruose 
ar' šiaurėje? Kokiais duomeni
mis pagrįstume savo reikalavi
mus?

Ir tikrai, Algirdas Gustaitis sa
ko didelę ir svarbią tiesą. Argi 
šiandieninė Sovietų Rusijos oku
puotoji Lietuva mus patenkintų?

Jau 1915 m. balandžio 20 d. 
Amerikos Lietuvių Taryba, rei
kalaudama “pilnos autonomijos” 
Lietuvai, savo peticijoje prašė 
apjungti bent šias Lietuvos že
mes: Kauno, Vilniaus, Suvalkų, 
Gardino gubernijas, prijungiant 
Klaipėdą, Tilžę, Gumbinę ir Ka
raliaučiaus sritis.

Kun. A. Jusaitis-A. Milukas 
svajojo, o vėliau reikalavo pasau
lio dignitorių, kad būtų atsteigta 
Lietuvos-Latvijos valstybė, api
manti šias sritis: Klaipėdą — Til
žę — Gumbinę — Karaliaučių 
iki Pregelio upės, su visomis sriti
mis ir visu Baltijo pajūriu; rytuo
se — Suvalkų, Kauno, Vilniaus ir 
Gardino gubernijas, iš latviškųjų 
žemių — Kuršą, Rygą, Liepojų.

Jis galvojo, jog tokia neutrali 
10 milijonų gyventojų valstybė 
galėtų pašalinti karo pavojus tarp 
teutonų ir slavų. Oficialios kalbos 
būtų — lietuvių^ latvių, vokiečių.

Carinės Rusijos statistikos šal
tiniai (1885 m.) prie Lietuvos pri
skiria šešias gubernijas: Kauno, 
Vilniaus, Vitebsko, Minsko, Gar
dino ir Suvalkų. Prieš 1914-18 
metų I pas. karą* gyventojų mini
mose teritorijose buvo 7.953.572 
(Kun. A. Milukas, 275, 276, 292 
psl.).

— Pasakyk, Algi, kokios žemė
lapinės Lietuvos tu nori? Moty
vuok ir pagrįsk savo svajojamos 
Lietuvos teritorijos dydį!...

— Visų pirma lietuviai priva
lo žinoti, kur prasideda ir kur 
baigiasi Lietuva; juk Eitkūnai ir 
Zarasai nepasiekia tikrosios Lie
tuvos ribų.

— Konkrečiai kalbėkime, nu
rodyk kokiose ribose (tavo kuria
mam žemėlapy) turėtų prisikelti 
ateities laisvoji Lietuva?

— Rytuose ir Pietuose Lietu
vos sienos eitų nuo XVI a. žino
ma taip vadinama Propria Litua
nia linija. Tai etnografinė, istori-

VLADAS MINGĖLA

nė, vietomis ir kalbinė lietuvių 
gyvenama siena. Tačiau ištisa ei
lė istorinių, etnografinių, tikrai 
lietuviškų, vietovių (žemių) lieka 
už Propria Lituania ribų — ry
tuose. Nereikalaujame nieko, kas 
mums nepriklauso, bet ir savo 
žemių negalime išsižadėti. Kaiku- 
riose Prop. Lituania ribose šian
dieną gyvena “tuteišai” ir tuo žar
gonu kalbą lietuviai. Jie neabejo
tini lietuviai, tik ilgoje svetimųjų 
okupacijoje ėmė vartoti daug bar
barizmų — svetimųjų žodžių. 
Daugelis jų net savo tautybės ne
moka nusakyti. Amžiais slavų 
spaudžiami bemoksliai (ne dėl sa
vo kaltės), jie dažnai bijo pasisa
kyti lietuviais esą. Šie žmonės 
juk nei gudai, nei lenkai, nei ru
sai — tai jie žino. Tai kas gi jie 
būtų? — tik lietuviai!

raw*™*

Topografas pulk. J. Andrius (kai
rėje). ir Alg. Gustaitis prie nau
jojo Lietuvos žemėlapio.

Prop. Lituania sienos artimos 
1920 m. liepos 12 d. pasirašyta- 
jai Lietuvos-Sovietų Rusijos su
tartai sienai, šią sutartį Lietuvos 
Steigiamasis Seimas patvirtino 
1920 m. rugpjūčio 6 d. Sovietai 
tą sutartį sulaužė 1939 m. rugsė
jo mėn. pradėję karą ir 1940 m. 
birželio mėn. okupuodami Lietu
vą, Tiesa, ir po to okupantas pri
pažino Lietuvos teisę į Vilnių ir 
į nedidelę dalį jų pačių (Sovietų 
Rusijos) pripažintų 1920* m. sutar
timi žemiu.

— Kokių principų, kolega, ža
di prisilaikyti lietuviškos Prūsi
jos žemėse?

— Laikytis reikėtų išimtinai 
lietuviams ' priimtino principo. 
Prūsijos lietuvių gyvenimas, se-j 
noji lietuvių žemė mane domino j 
dar gimnazijos suole sėdint. Daugi 
tuo reikalu studijavau; kiekvie
na brošiūra ar knyga, liečianti I 
šį kraštą, mane traukė: viską per-į 
skaitydavau. Daug galvojau. Tad i 
ir savo žemėlapy, vakaruose, pa-, 
skyriau ribą, kuri patenkins iri 
karščiausius lietuviškos Prūsijos! 
entuziastus. Lietuvių žemės ribos i 
pagrįstos teisiniais, istoriniais j 
duomenimis. O šiandien, kai šias! 
sritis rusai surusino, iškraustė ar 
sunaikino vietos gyventojus, “Ka-j 
liningrado” sritims šeimininko 
jieškoti ilgai nereikėtų ...

1964 m. birželio mėn. “Naujie
nose” buvo paskelbta M. Gelžinio 
vertinga Maž. Lietuvos studija 
vardu - “Goettingene perrašoma 
Mažosios Lietuvos istorija”. Au
torius šioje studijoje gausiai pa
sinaudojo vokiečių mokslininkų - 
istorikų pateiktais duomenimis. 
M. Gelžinis įsitikinęs tvirtina, jog 
demokratinės Vokietijos istorikai 
iš esmės, iš pagrindų keičia seno
sios Prūsijos istoriją*. Jie stengia
si įrodyti, kad prūsai ir lietuviai 
jokių giminystės ryšių neturėję, 
kad prusai ir Prūsija priklausan
ti tik vokiečiams, atseit germa
nams. Tikslui pasiekti, vokiečiai 
spausdina daugybę knygų įvairio
mis kalbomis, o ypač prancūzų, 
anglų ir net rusų. Kur galima ar
ba kur įmanoma,* net nesidrovima 
sunaikinti unikumus, kurie yra 
priešingi vokiečių tezei paremti. 
Taigi, esame liudininkai kultūri
nio, knygų nakinimo, genocido. 
Atrodo, ateinančios europiečių 
kartos mokyklose bus auklėjamos 
melaginga, gal tik vokiečiams pri
imtina istorija. Manasis Lietuvos 
žemėlapis kaip tik ir turi tikslą 
pardoyti, jog visi Lietuvos žemių 
grobstytojai neturi jokių teisinių 
normų savo grobuoniškom užgai
dom pateisinti.

— Ar teko tartis žemėlapio rei
kalais su istorikais, diplomatais, 
egzilinės Lietuvos vadovais? Ar 
nepasipils perkūnai ant tavo gal
vos?

— Visa ko tenka laukti ne tik 
iš svetimųjų, bet gal daugiau iš 
savųjų. Bet *.. kaikurie jau žino. 

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic »

Mediciniškas ir pooperacinis gydymas
Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo, lietuviška klinika, 
(vairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai; spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.

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

Kaikurie vyrai jau sveikino ma
ne su svarbiu užmoju. VLIKo 
pirm., kol gyveno, dr. A. Trima
kas man rašė, esąs labai susi
domėjęs mano studijomis ir nau
ju Lietuvos žemėlapiu. Be to, pa
žadėjo, jei kiltų kokie klausimai 
dėl Lietuvos sienų tarptautinia
me forume, kreiptis į mane su 
prašymu pasinaudoti mano žemė
lapiu ir atitinkamais duomeni
mis. Jis pripažino, kad ateities 
Lietuvos sienų klausimas labai 
svarbus.

— “Draugo” nr. 149 Povilas 
žičkus paskelbė str., raginantį 
pagaliau ryžtis visiems laikams 
teisingai ir drąsiai išspręsti Prū
sų Lietuvos sienų reikalą. Be to, 
ragino šį klausimą išsamiai iš
nagrinėti ir Lietuvai priimtinus 
rezultatus paskelbti Lietuvių En
ciklopedijos XV t. Ką kolega gal
votumei apie tai?

— Daugiau tokių puikių 
straipsnių! Mes kažkodėl lyg ap- 
kiautę nepastebime svarbių tautai 
gyvybinių reikalų. Susmulkėjo- 
me. Dažniau mums rūpi dienos 
reikaliukai. Paskęstame smulk
menose ir beverčiuose ginčeliuo- 
se. Daugis mūsų tik sau gyvena
me. Vis klausiame — ar apsimo
ka? Aišku, toks ateities Lietuvos 
žemėlapis neapsimokės. Bet jis 
būtinas. Kas gali būti svarbesnio, 
kaip teisėtų amžiais tautai pri
klausiusių žemės plotų reikalavi
mas? Kaikurie mūsų istorikai bi
josi drąsiai pasisakyti Lietuvos 
labui, esą, jie nerandą svetimų 
valstybių leidiniuose mūsų pre
tenzijas įrodančių tezių. Tačiau 
vokiečių, lenkų ar rusų istorikai 
kuria sau tokią istoriją, kokios 
reikalauja jų valstybės bei tautos 
interesai. Minėti vokiečių Goet- 
tingeno istorijos “tyrinėjimo” 
darbai yra naujas ir gana žiaurus 
atsakas čia minimiem mūsų isto
rikams. Kodėl tik mums, lietu
viams, draudžiama galvoti nau
dinga Lietuvai linkme bei pras
me? Mes vis norime laikytis pa
taikūniškos “politikos”. Jau iš 
seniau žinome, kad kaikurie mū
sų istorikai bijo Vytautą Didįjį 
vadinti Lietuvos karaliumi, nors 
senovės svetimųjų istorikų jis tik 
ir buvo karalium* vadintas. Mes 
patys susiname savo didingą ir 
garbingą praeitį. Mes patys savo

Algirdas Gustaitis tikrina Lietuvos žemėlapio duomenis.

karalius degradavome į kuni
gaikščius. Aišku, to nevengė ru
sai, lenkai ir vokiečiai. Kas savo 
prekę peikia, tą iš turgaus varo.

Prisiminę LE XV t. tikėsimės, 
jog gerb. tomo redaktorius dr. V. 
Maciūnas lietuviškos Prūsijos 
praeitį ir ateitį pavaizduos lietu
viams priimtina prasme, akade
miniame lygyje.

— Kokie sunkumai buvo ir yra 
Lietuvos žemėlapio darbuose?

— Sunkumų, painiavų, neaiš
kumų buvo daug: dar ir šiuo me
tu neviskas išlyginta, neviskas 
pašalinta. Štai jų keletas:

a. Propria Lituania ribos. Tuo 
reikalu teko studijuoti daugybę 
knygų bei žemėlapių, brėžinių, 
senų užrašų. Archyvų ir biblio
tekų lankymas užima daug laiko. 
Raštu teko nekartą kreiptis į mū
sų istorikus, kol toji sienos riba 
galų gale buvo nubrėžta, sunku
mai nugalėti*.

b. Vakarų sienos — Prūsijos 
klausimas. Tos pačios studijos, 
senų žemėlapių vartymas, nepa
baigiamas medžiagos ir šaltinių 
jieškojimas. Teko išknisti vertin
gų kelių šimtų metų senumo že
mėlapių. Talkos jiėškojau isto
riniuose įvykiuose, karuose, jų 
aprašymuose. Iš įvairių šaltinių 
surankiojau Lietuvai naudingus 
duomenis — skaičius, datas, įvai
riuose amžiuose valstybių sienas. 
Buvau bešališkas, bent tokiu sten
giausi būti. Domėjausi ne vien 
geografinės kasdienybės bei ša- 
bloniškumo plokštuma, bandžiau 
bristi ir į gylį. Istoriniai ir poli
tiniai duomenys vaidino svarbų 
vaidmenį, tačiau, kol žemėlapis 
nėra paskelbtas, kol jo spausdini
mo mašinos ir dažai neišpuošė li
nijomis ir spalvomis, tol esu pri
verstas kaiką nutylėti.

(Atkelta iš 1 psL)
kovai.

Vykstant į Newcastle liepos 15 
d. mūsų negąsdino priešininko 
gyrimasis, tačiau neramu buvo 
dėl dviejų priežasčių: pirma, bu
vome perspėti, kad teisėjas gali 
būti vienašališkas, ir antra — lig- 
šiol dar niekas tame mieste ne
buvo laimėjęs betkokių rungty
nių jų sporto aikštėje.

KIETAS RIEŠUTAS
Tiesa, Newcastle krepšinio salė 

neperblogiausia .Panaši į daugu
mą pradžios mokyklos krepšinio 
salių S. Amerikoje. Ir lentos stik
linės. Rungtynėms salė prisipil
dė sausakimšai. Po įvairiausių 
pradinių pasirodymų, pagaliau 
pristatoma mūsų rinktinė. Ją žiū
rovai sutinka šiltai, bet labai aiš
ku, kad mūsų pasekėjų yra ma
žuma. Publika ne tik entuziastiš
ka, bet ir vienašališka. Tai visai 
natūralu.

Teisėjauja iš Sydney Sid Tay
lor (nevykusiai ir vienašališkai 
pasirodęs Sydnėjuje) ir mūsiškis 
dr. Gaška.

Po teisėjo švilpuko, kamuolį 
turi rinktinė, bet nepadaro meti
mo. Australiokai atakuoja, ir 2:0. 
Dabar aišku, kokia publika. Ro
dos stogas nukris nuo kaukimo. 
Mūsų vyrai vėl veržiasi, praran
da kamuolį, australai prasiveržia, 
ir jau 4:0. Riksmas gadina mums 
ausis, o pasekmė nervus. Nejau
gi? Ne! Negalime pralaimėti, o 
be to, juk tai tik pradžia.

Mus greit suramina, ir sužino
me, kiek salėje turime savo pa
sekėjų, kai Čekauskas ir Varnas 
staigiais prasiveržimais pasekmę 
išlygina ir persveria mūsų nau
dai. Priešininkai nuo čia tepajė
gia pasekmę tik išlyginti 6:6 ir 
10:10. Visą kitą laiką mūsiškiai 
pirmavimo neišleidžia iš savo 
rankų ir pirmąjį kėlinį baigia 
27:15* savo naudai*.

Teisėjai geri. Dėl Gaškos teisė
javimo niekad nebuvo abejoja
ma, bet džiugu, kad ir australie- 
tis padarė gerą pažangą, šįkart 
jis jau nesistengė išmesti Če- 
kausko.

Antrame kėlinyje mūsiškiai 
nuolatos veda bent dešimties 
skirtumu. Čekauskas ir vėl žai
džia puikiai, nors jį ir saugoja 
visas būrys priešininkų.

Negalima prieš australus nė 
vienai minutei atsileisti. Jie tave 
tučtuojau likviduos. Taip nutiko 
ir antro kėlinio viduryje. Nei iš 
šio nei iš to priešininkas stalčiai 
pasekmę sušvelnina iki 32:30. Sa
lėje nuotaika neatvaizduojama. 
Skrenda visokį drabužiniai atri
butai, o žiūrovai rodos visi įgavo 
Sutherland stiprumo balsus. Dar 
gerai, jog mūsiškiai nesinervuo- 
ja. Jie tuo pačiu stiprumu žai
džia toliau. Staigiai australiokas 
pavagia kamuolį, prasivaro ir pa
sekmę išlygina. Netekau ausies 
būbnelių. Sprogsta langai nuo 
staugimo. Bet... metimas neuž- 
skaitomas. Australas buvo išlėkęs 
į “tarptautines balas” už aikštės" 
ribų. Mūsų kamuolys ir visa eilė 

į sėkmingų antpuolių žaidimą grą- 
Ižina į normalias vėžes, šiandien 
Varnas nepaprastas, o čekausko 
nepagauna nė keli priešininkai.

Pasekmė nuolatos gerėja, lai
kas trumpėja. Mūsų rinktinė be 
vargo išlaiko pirmavimą, ir tei
sėjas švilpia rungtynių pabaigą. 
Džiūgaujame visi galutine 61:46 
mūsų naudai pasekme.

IŽULUS užgavimas c.
Po rungtynių skubiai atgal au- 

tobusan ir “namo” į Sydney. 
Grįžtame vėlai. Rungtynių su 
Newcastle aprašymą to miesto 
spaudoje teskaitome tik prieš iš
vykimą į Canberrą. Skaitome ir 

! netikime. Tiesiog neįtikėtina, kad 
kultūringos tautos laikraštis taip 
drįstų suniekinti teisybę. Savo 
aprašyme miestelio spauda verkia 
dėl tokio nelaukto ir skaudaus 
pralaimėjimo. Būtų gera, jei jie 
tik patys verktų. Teverkie. Bloga 
yra tai, kad jie pralaimėjimo 
priežastis suranda ne savo silp
nume, bet mūsų rinktinės juodi
nime. Jie kaikuriuos žaidėjus iš
vadina mušeikomis, o mūsiškį tei
sėją nemokša. Žinoma, visi epite
tai jų naudoti labai puikiai tiko ir 
Newcastle krepšinio komandai ir 
australiečiui teisėjui.

šis Newcastle spaudos atstovų 
išsišokimas jiems kainuoja bran
giai. Pats Newcastle burmistras 
mūsų rinktinę kviečia atsigriebi- 
mo rungtynėms, bet mūsų vado
vai griežtai atsisako ką nors gir
dėti apie Newcastle.

Prieš Newcastle žaidė: Varnas 
23, Čekauskas 15, Jesevičius 6, 
Bazėnas 5, Adzima 4, šilingas 4, 
Slomčinskas 2, Modestavičius 2.

DIENOS CANBERROJE
Kitą dieną, liepos 16, mes jau

KELIAS TOLIMAS, 
BET MIELAS
Išvykimo Newcastelin diena 

buvo graži. Veržėmės į priešinin
ko teritoriją vienu autobusu ir 
keliolika privačių mašinų, kurių 
tarpe vyko ir visa lietuviškoji 
Sydnejaus kunigija.

Vos geras šimtas mylių skiria 
Sydney nuo Newcastle, bet ke
lias siauras, vingiuotas, o gam
tovaizdžiai net ir nepoetui žmo
gui gali širdį sugraudinti. Visų 
mūsų ekskursijos dalyvių nuotai
ka buvo pakili. Skambėjo lietu
viška daina bene pirmą kartą tos 
apylinkės kalnuose.

SAVOTIŠKAS SUTIKIMAS
Atvykus Newcastelin, rinktinę 

priėmė pats miesto burmistras. 
Supažindino mus ne tik su savo 
miestu, bet taip pat ir su Lietu
vos istorija; Galvojome, kad jau 
gerai. Rasi, anas turi gerus lietu
viškus suflerius, tai ir mums ne
bus taip sunku susitvarkyti su 
jo pavaldiniais. Kalbėjo ir kitų 
organizacijų žmonės. Rugby klu
bo atstovas pareiškė, jog New
castle lig šiol buvo besilankan
čioms sporto komandoms kapi
nės, o vietos anglikonų kunigas 
pasakė, kad jis melsiąs Dievą sa
vo miestui pergalės. Kągi, laisvė 
žmogui ir jo maldoms. Tebūnie 
jam jūsų valia. Bet mes taip pat 
atvykome nepėsti. Turėjome net 
tris kunigus ir tvirtai tikėjome, 
kad Dievas supranta ir lietuvišką 
maldą. Išeitų, kad vienos pusės 
maldos turėjo būti neišklausytos, 
arba bent mažiau nugirstos.

Po oficialaus burmistro pri
ėmimo, turbūt norėdamas mus 
dar daugiau suerzinti, vienas 
Newcastle krepšinio klubos narys 
tiesiog pasakė, kad jis turi gerą 
krepšinio salę, stiklines lentas, ir 
mes gausime į skudurus. Mes ma
nėme kitaip. Mums atrodė, kad 
pirmieji du jo teigimai buvo fak
tai, bet trečias tik nepatikrinta 
nuomonė. Neklydome.

c. Didelių rūpesčių man suda
rė lietuviškosios Prūsijos vieto
vardžiai: juos keitė Hitlerio isto
rikai, o vėliau Chruščiovo istori
kai. Vietovardžių pagrindu ėmiau 
dr. A. Salio sudarytą ir Lietuvių 
Enciklopedijos išleistą vardyną. 
Tačiau to nepakako. Trūko išti
sos eilės vietovardžių. Kiek padė
jo mūsų kalbininkai* Naudojausi 
įvairiais* prieinamais šaltiniais, 
knygomis. Daug sunkumų bei 
kliuvinių visdėlto pavyko paša
linti. Vienas jų — JAV nepavyko 
rasti pokario Prūsijos žemėlapių. 
Vėliau gavau tokį žemėlapį iš V. 
Vokietijos, tačiau šis apėmė tik 
dalį reikiamos teritorijos. Žemė
lapis buvo išleistas D. Britanijos 
krašto apsaugos ministerijos. Po 
kelių savaičių, laišku paprašius, 
šį žemėlapį gavau iš Londono, iš
perkamu mokesčiu apdėtą.

Darbo daug padaryta, bet ne
maža dar teks atlikti. Ačiū Dau
mantui Cibui, kuris prieinamo
mis kainomis pagamino prašytas 
nuotraukas iš jo archyve esamų 
knygų bei paveikslų.

Topografinį, geografinį apipa
vidalinimą, matavimus, daugybę 
braižybų atliko žinomas topografi
jos pulk*. Juozas Andrius. Daugy
bę valandų abu praleidome prie 
mūsų žemėlapio. Jis taip pat at
liko visus pagrindinius apskaičia
vimus, išdėstymus, braižymus, o 
aš talkinau jam, kuo galėdamas.

— Kiek tokių žemėlapių bus 
paruošta?

— Du. Vienas didysis 1:400. 
000 masteliu, o kitas mažasis 
1:1.000.000 mastelio. Abiejų sie
nų ribos vienodos, bet vaizdinis 
apipavidalinimas ir duomenys 
skirtingi.

— O kaip su leidėju? Koks ti
ražas? Tokius du žemėlapius iš

leisti nebus lengva...
— Tikiu ir pasitikiu lietuviais. 

Daug didelių ir vertingų darbų 
Amerikos lietuviai atliko praeity, 
tikiu išleis ir šį žemėlapį. Tiražo 
kolkas nenustatėme.

Australijos sostinėje, čia sutinka Idas, kad-vykstam ten, kur labai
muš vietos lietuvių atstovai, o va
kare įvyksta iškilmingas mūsų 
rinktinės priėmimas. Prie vaišių 
stalo sėdėdami ir girelę lietuviš
ką maukdami, klausomės gražių 
kalbų, priimame atsiminimams 
skirtas dovanas — pinigines. Vai
šingi tie mūsų tautiečiai. Visur, 
kur tik juos užtinkame, jie mus 
tuojau užu stalo sodina, jaunimėlį 
sutraukia, dainas dainuoja, pra
kalbas sako ir džiaugiasi, kad mes 
tolimon šalelėn leidomės jos iš 
nutautimo miego prikelti. Ai, 
kaip daugel kartų visa tai jaunas 
širdis sugraudina ir neleidžia 
prie vaišių stalo miegeliu užmig
ti, dausosna sapnan nuskristi.

SUPLIEKIAM SOSTINĖS 
ŽVAIGŽDES
Liepos 17 dieną, po skurdaus 

mūsų rinktinės priėmimo J A Vals
tybių* ambasadoje, vakare ir vėl 
mūsų rinktinė aikštėje. šį kartą 
rungtynės prieš sostinės geriau
sius ir... Australijos olimpinės 
krepšinio rinktinės kapitoną J. 
Heard, kuris specialiai atvyko 
žvaigždžių pastiprinti.

Veltui ir jo pastangos. Mūsų 
vyrai šįkart žino, kad laimėjimas 
tikras, ir žaidžia laisvai. Gal net 
per laisvai, nes pirmoje žaidimo 
pusėje jie neįstengia atsiplėšti 
nuo gerai mėtančių priešininkų 
ir pirmauja vos 38:30.

Antrame kėlinyje rinktinė lai
džias! į lygumas. Varnas skraido 
laisvas kaip paukštis. Prakiūra 
priešininko krepšis ir džiaugsmas 
lietuviškų žiūrovų širdyse. Per
pildyta salė kelia . ovacijas abiem 
vienetam. Tik mūsiškiams reikia 
ploti daugiau, nes jie be atvangos 
priešininkų gynimą sunaikina 
sėkmingais antpuoliais.

Lietuviškos dūšios laukė šimti
nės, bet ir šįkart neišdegė. Pirmo
jo kėlinio žema pasekmė buvo 
per daug, ir laikas neleido prie
šininką parklupdyti pirmąja šim
tine. Galutinė pasekmė 95:71.

Sekančią dieną sostinės spau
da iškėlė mūsų rinktinės augštą 
žaidimo lygį ir reiškė pasitenki
nimo mūsų viešnage.

Šiomis rungtynėmis baigėme 
pirmąjį savo kelionės etapą. Da
bar tenka brautis žaliojon Tas- 
manijon, kur mūsų laukia austra- 
liečiai sportininkai ir žiūrovai. 
Mat, šioje, savo gamtovaizdžiais 
Lietuvą primenančioje saloje, tik 
Hobarte yra gera šimtinė lietu
vių. Gi žaisti teks keletoje vietų. 
Kas ir kaip mus ten priims — ne
žinia. Tačiau mūsų rinktinės ne
baido nežinia ar * sunkumai. Ji 
ryžtingai atlieka jai patikėtąjį už
davinį.

Prieš Canberra All-Stars žaidė: 
Varnas 17, čekauskas 14, Modes- 
tavičius 13, Sedlickas 12, Jese
vičius 12, šilingas 12, Bazėnas 4, 
Jankauskas 4, Adzima 4, Slom- 
činskas 2 ir Motiejūnas 1.

TASMANIJOS ŽIEMOJE
Kaikas pripranta kariamas. 

Kaikas nusigeria girdomas. Kai
kas susižavi atsilankęs.

Mūsų krepšinio rinktinė su vi
sais kitais pridėtiniais keliaunin
kais liepos 18 d. atvyko į toli
miausią pasaulio užkampį — Tas
manijos salą, šios salos istorija 
pasakoja, jog kitados čia anglai 
atveždavo sunkiai nusidėjusius 
kalinius. Tai buvo seniai, kada 
dar saloje nevisi juodukai — tik
rieji salos šeimininkai — buvo 
išžudyti.

Kalinius čia vežė už įvykdytus 
nusikaltimus, bet kas ir kodėl 
mus čia atsiuntė?

Jau iš Australijos sostinės Can- 
berros išskrisdami mažai žinojo
me, kur nusibastysime. Buvo gan-

Pavergtųjų Seimo delegacija 
valstybės departamente

Pavergtųjų seimo generalinis 
komitetas liepos 15 d. buvo susi
rinkęs posėdžio Vašingtone ir ap
tarė seimo delegacijos lankymą
si valstybės departamente, suta
rė delegacijos sudėti ir numatė 
žygius ryšium su rugpjūčio 20-28 
dienomis Kopenhagoje, Danijoje, 
v y k s t ančia Tarpparlamentinės 
unijos konferencija. Liepos 16 
Pavergtųjų seimo vardu buvo pa
dėtas vainikas ant prez. Kennedy 
kapo ir delegacija iš A. Kutto, S. 
Korbonskio, V. Sidzikausko ir B. 
Coste turėjo pusantros valandos 
pasitarimą Valstybės departa- 

Dalį pasikalbėjimo buvau suda
ręs jau 1963 m. rudenį, asmeniš
kai kolegos Algirdo Gustaičio 
darbą stebėdamas, klausdamas ir 
jo atsakymus užrašydamas, o kitą 
dalį užpildžiau susirašinėjimo bū
du tik šiais metais. Tikiu, kad atė
jo laikas naują Lietuvos žemėla
pį paskelbti visuomenės žiniai. 
Iš anksto norėčiau lyg ir patarti 
kuo daugiau tokių žemėlapio eg
zempliorių išsiuntinėti dovano
mis Amerikos ir viso pasaulio 
bibliotekoms, kad jis bylotų tei
singas Lietuvos ribas visiems ir 
daugelį metų.

Mirė buv. Pavergtųjų Seimo 
pirmininkas

Liepos 15 d. Niujorke mirė dr. 
Vilis Masens, nuo 1954 iki 1958 
pirmininkavęs Pavergtųjų Sei
mui, sykiu pirmininkaudamas ir 
Latvijos delegacijai tame Seime. 
Velionis buvo prasišovęs ne tik 
tarp latvių tremties politikų, bet 
ir tarp savo kolegų Pavergtųjų 
Seime. Kaip šio Seimo pirminin
kas. jis buvo lankęsis ir Europos 
Tarybos sesijose Strasburge, ir 
pas eilę Azijos, P. Amerikos ir 
Australijos vyriausybių ir gausio
se paskaitose dėstęs sovietų pa-

šalta. Ir atvykome. Devenport ae
rodrome nusileidus, mus pasvei
kino lietuvių atstovas Kantvilas ir 
Tasmanijos žvarbus žiemos vėjas. 
Iš čia mus išsivežioja australai. 
Turėjome apsigyventi pas vieti
nius australus, kurie dabar yra 
balti ir pusėtinai nuoširdūs. Pa
kliuvau pas neblogą asmenį: jis 
mane paliko ramybėje, o aš jam 
neturėjau jokio noro aiškinti apie 
blogus komunistus, nes peršalęs 
buvau.

JEI PRO DEVENPORT 
KADA BEKELIAUSI...
Nepamiršk užsukti į krepšinio 

salę geriausią. Vakare* — pirmo
sios rungtynės prieš miesto rink
tinę. Mes nesijaudinome dėl pa
čių rungtynių pasekmių, nes jau
tėme, jog laimėsime. Buvome nu
siteikę blogai dėl tokio atvykimo 
užkampin ir dėl šaltų australiškų 
kambarių, šitie buvo tokie šalti* 
kad dauguma mūsų pabėgo iš 
australų ir susispietė viešbutin.

Mums staigmeną didžiausią pa
teikė krepšinio salės vaizdas. To
kios puikios salės dar niekur ne
buvome kitur Australijoje užti
kę. čia ,tolimoje provincijoje, sa
lė naujutėlė, erdvi, graži, kaip 
šešliolikos metų gimnazistė.

Prieš miesto rinktinius vyrus, 
pastiprintus dviem geriausiais 
New South Wales steito krepši
ninkais, didelio vargo neturime.

Mūsų vyrai, išvydę gerą salę, 
atsigavo ir su entuziazmu* skau
džiai nubaudė vietiniokus 90:54 
(40:22). Jau pačioje rungtynių 
pradžioje Čekauskas su Šilingu 
pelno taškus vieną po kito, ir mū
siškiai greit veda net du desėtku 
tašku.

Antroje žaidimo pusėje prieši
ninkai visiškai išsikvepia, ir mes 
Tasmanijos debiutą vainikuojame 
puikia 90:54 pergale.

Šitose rungtynėse ir vėl pasigė
rėtinai gerai pasirodė čekauskas. 
Jam talkino puolime Varnas su 
Šilingu, o gynime spindėjo Mo- 
destavičius ir Jesevičius.

NUOBODUS SEKMADIENIS 
IR BOOMERANGAS

K

Australai sekmadienį tikrai il
sisi. Jokių sporto rungtynių nė
ra, ir todėl mums, prie tokių 
smūtnybių nepripratusiems, bu
vo labai nuobodu. Ypatingai, kad 
niekur nemalonu buvo išeiti, nes 
nuo marių pūtė šaltas vėjas ir vi
su nuoširdumu stengėsi sulaužy
ti kaulus. Visdėlto po pietų vie
tinės sporto klubo vadovybės bu
vo-suorganizuota bomerango mė
tymo pamoka. Pasivažinėję po 
gražias apylinkes ir pridirbę viso
kių šunybių mėtyme, grįžome at
gal viešbutin. Beje, ir manasis šį 
sekmadienį išsikraustė iš austra
liškų namų. Pabodo vienam kūp- 
soti ir kalbėti su australu apie 
blogą orą. Kalba nesirišo apie ką 
nors kitą, o noro aiškinti jam 
apie komunizmo imperialistinius 
tikslus neturėjau.

Ir taip Tasmanijoje praleidom 
vieną nuobodžiausių savo gyve
nimo sekmadienių. Pirmadienį, 
liepos 20 d., dienai įpusėjus vėl 
buvo oficialus rinktinės priėmi
mas burmistro raštinėje. Kadan
gi daugelis mūsų “šapinosi”, tai 
priėmime tedalyvavo tik pusė iš
vykos narių. To užteko miesto 
valdžiai. Svarbu atspėti, kas kam 
patinka. Sakysim, sužinojom, jog 
burmistras, ir ypatingai jo žmona, 
mėgsta žaisti golfą. Delegavome 
geriausius iš geriausių. Jie žaidė 
iki užsimiršimo. Ir taip išvykos 
vadovas V. Adamkavičius, Sedlic- 
kas ir dar pora liko be pietų. Ta

(Nukelta i 7 psl.)

mente su Europos reikalų pase- 
kretoriaus pavaduotoju R. H. 
Davis, asistuojant H. Vedereliui 
ir Schppmanui. Pasikalbėjime bu
vo paliesti įvairūs Pavergtųjų sei
mui rūpimi klausimai: pavergtų
jų kraštų ūkio padėtis, komunis
tinis policentrizmas, sovietinis 
kolonizmas Baltijos kraštuose, 
pastarojo meto religijos ir bažny
čios paaštrėjusi padėtis Lenkijo
je, Rumunijos tariamas atšlijimas 
nuo Maskvos ir t.t. Nors buvo jus
ti, kad Valstybės departamento 
pareigūnai pavergtųjų rūpimais 
klausimais vengia angažuotis.

vergtos Europos bylą tenykš
čiams intelektualams. Šavo laiku 
velionis yra buvęs Latvijos atsto
vybės Kaune narys ir buvo vedęs 
lietuvaitę A. Lukšytę.

Dr. V. Masens mirtis iš kovo
jančių tremties gretų išrovė ne
eilinį laisvės kovotoją prieš so
vietų kolonizmą. Latviai neteko 
vieno pajėgiausių savo laisvės ko
vos štabo narių. Pavergtųjų Sei
mas — savo veiklaus bendradar
bio. lietuviai — savo draugo ir 
.laisvės kovos talkininko. VL Vt.

Ps.D.R.M.N.Pt


© PAVERGTOJE TEVTUEJE
Vilniaus universiteto istorijos-filo

logijos katedroje studentas Vytautas 
Saulis apgynė diplominį darbą tema 
“Proletarinė lietuvių literatūra Pietų 
Amerikos šalyse”, aptardamas Bro
niaus Klimavičiaus, Pijaus Storpirš
čio ir Lino Velbasio kūrybą. Vargu 
ar šiuos asmenis iš viso galima būtų 
pavadinti rašytojais, kai tuo tarpu iš
eivijoje yra tikrai vertingų kūrėjų, 
kuriuos Lietuvos kompartija ne tik 
ignoruoja, bet apie juos netgi vengia 
prasitarti savojoje spaudoje. Juokin
gai praskambėjo V. Kazakevičiaus 
straipsnis “Tėvynės Balse”, išreiškęs 
apgailestavimą dėl prof. S. Kolupai
los mirties, juoba, kad apie j</ mirtį 
tylima vietinėje Lietuvos spaudoje. 
Mums, išeiviams, gerai žinomi velio- 
nies nuopelnai. V. Kazakevičius gaiš
ta laiką, dėstydamas juos “TB”. Ar 
ne geriau būtų šnektelėti “Tiesoje” 
ir “Liter, ir Mene”? Tada, galimas 
dalykas, studentai savo diplominiuo
se darbuose galėtų pasirinkti vertin
gesnes temas apie tikruosius kūrėjus, 
kurių iš Lietuvos istorijos puslapių 
neįstengs išstumti nė komunistų par
tija.

PAMINKLAS - 
DARIUI IR GIRĖNUI
Dailės instituto studentas skulpto

rius V. Mačiuika savo studijų diplo
miniam darbui pasirinko kompartijos 
užmirštus transatlantinius lakūnus — 
Darių ir Girėną. Jis sukūrė projektą 

. antkapio, kurį numatoma pastatyti 
Kauno kapinėse.

Šiais metais Dailės institutą baigė 
virš 40 dailininkų ir architektų. Gau
siausi ir brandžiausi yra grafikų dip
lominiai darbai: V. žiliaus, G. Kaza
kevičiūtės graviūros, N. Kryževičiū
tės, A. Žilinskaitės plakatai, S. Kano 
verskytės dekoracijų eskizai Šekspy
ro “Karaliui Lyrui”. Keramikoje sa
vo dekoratyvinėmis vazomis išsiskiria 
iš kitų tarpo N. Lukoševičiūtė ir G. 
Jasudytė. bailioji tekstilė gauna dvi 
gabias dailininkes — E. Aniukaitę ir 
J. Gervytę.

KAS IŠGERS DEGTINĘ?...
Plungės kultūros namuose buvo įsi

galėjęs girtavimas. Neapsieita be 
muštynių ir net rimtesnių incidentų 
— pvz. Bubnelis peiliu perdūrė mer
giną. Ta proga “Tiesa” kritikavo 
komjaunuolius J. Šakini ir J. Makare- 
vičių, kad jie savaitgaliais mėgsta 
girtuokliauti, nors šiaip jau ir yra 
gabūs, geri mokiniai Dėl šios kriti
kos abu paliestieji parašė laišką “Tie
sos” redakcijai Jie klausia redakci
ją, kaip jie galėtų būti pirmaisiais 
mokiniais, jeigu jiems rūpėtų degti
nė. Tačiau redakcija labiausiai užsi- 
rūstino dėl kito jaunuolių klausimo: 
“Ir didžiausios šventės turėtų apsiei-

vimu, o pagaliau vergijos sistemoje 
vergus lengviau valdyti, kai jie silp
niau ant kojų bepastovi ir kai savo

JAV LIETUVIAI VILNIUJE
Lietuvoje svečiuojasi 8 JAV lietu

viai. Vilniaus arodrome jie perdavė 
“pažangaus” laikraščio “Vilnies” re
dakcijos kolektyvo sveikinimus. Juos 
pasitiko be jau įprasto svekintojo L. 
Kapočiaus naujai iškeptas kultūrinių 
ryšių komiteto pirmininkas doc. V. 
Karvelis, lietuviams geriau pažįsta
mas kaip generolas, karo metu nu
ėjęs tarnauti Sov. Sąjungai

JAV lietuviai lankėsi Vilniaus gelž
betonių dirbinių gamykloje ir revo
liucijos muzėjuje. J. Misevičius paro
dė iš Amerikos atsivežtus filmus apie 
'pažangiųjų” gyvenimą. J. ir V. Do
rinai džiūgavo: “Matėme, kaip gra
žiai ir tvirtai jūs mokate statyti gy
venamuosius namus. O aplankę ga
myklą, įsitikinome, kad jauna jūsų 
statybos pramonė jau gali drąsiai 
lenktyniauti su patyrusiais Amerikos 
statybininkais.”

SIAURĖJANTI SAVIVALDA
Lietuvos prekybos ministerija iš 

respublikinės pertvarkyta į sąjungi
nę - respublikinę. Vardas rodo, kad 

•ji pereina į Maskvos kontrolę. Tokių 
Maskvos kontroliuojamų sąjunginių- 
respublikinių ministerijų yra ir dau
giau: finansų, gynybos, kultūros, ry
šių, sveikatos apsaugos, užsienio rei
kalų. Šių ministerijų reikaluose pa
grindinis žodis priklauso sąjunginei 
jų daliai — Kremliui. Lietuvoje sė
dintiems minėtųjų ministerijų vado
vams beliek patvirtinti “didžiojo bro
lio” įsakymus bei nurodymus. Vieti
nei jurisdikcijai paliktos šios minis
terijos: miškų ūkio ir miško pramo
nės, socialinio aprūpinimo, statybos, 
švietimo, viešosios tvarkos apsaugos, 
žemės ūkio produktu gamybos ir pa
ruošų.

KOLORADO VABALAS
Žemės ūkio produktų gamybos ir 

paruošų ministerija įspėja kolchozi- 
ninkus, kad Lietuvoje gerokai yra pa
plitęs pavojingiausias bulvių kenkė
jas — kolorado vabalas. Pagrindiniai 
jo židiniai randami Vilkaviškio, Kap
suko, Lazdijų, Šakių, Varėnos ir Aly
taus rajonuose. Pirmieji šio kenkėjo 
pėdsakai aptikti Pasvalio, Mažeikių, 
Joniškio, Utenos rajonų kaikuriuose 
kolchozuose ir sovehozuose. Kolcho- 
zininkai raginami stebėti bulvių lau
kus ir apie surastus naujus kenkėjo 
židinius pranešti gamybinėms valdy
boms, kurios kolorado vabalą naikina 
chemikalais.

APDOVANOTI UGNIAGESIAI
Augščiausios tarybos prezidiumo 

pirm. J. Paleckis ir sekr. S. Naujalis 
pasirašė įsaką kuriuo Šilutės miesto 

ti be svaiginamų gėrimų. Bet klausi-' gaisrininkų komandos ugniagesiai Ka
rnas, o kas tada išgertų degtinę, kuri 
taip gausiai pristatoma į parduotu
ves?” čia jau tikrai pataikyta į skau
džią vietą, nes parduotuvės planus 
daugiausia ir viršija degtinės parda-

zys Gaidys, Stasys Gailius ir Julius 
Pelikis už drąsą ir pasiaukojimą ge
sinant gaisrą apdovanojami medaliu 
“Už narsumą gaisro metu”.

LONDON, Ont.
VASAROS STOVYKLA, kaip taisyk

lė, čia būdavo vienas svarbiausių me
tinių įvykių. Nors šie metai buvo ypa
tingai turtingi svarbiais mums įvy
kiais, tačiau stovykla, jei ir nebuvo jų 
svarbiausias, tai visdėlto išsilaikę rei
kiamoje aukštumoje. Tiek vadovybės 
stiprumu, tiek dalyvių skaičiumi, tiek 
programos įvairumu bei ūkiška pažan
ga šių metų stovykla priskirtina prie

kučiai iš Londono, Rodney ir Mt. 
Brydges apylinkių. Pats svarbiausias 
pasikeitimas, įnešęs daug dvasinio pe
no į stovyklos gyvenimą — tai kas ry
tą kun. B. Pacevičiaus atnašaujamos 
šv. Mišios.
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Raškevičienės sesutė iš Montrealio ir 
mokslo draugė iš Toronto. Su pastarą
ja ji buvo nesimačius! 25 metus. O LIETUVIAI PASAULYJE

šininko pareigose — klebonas kun. B. 
Pacevičius, jo pavaduotoju — mums 
gerai žinomas vyr. skltn. A. Dragūne- 
vičius, kurio ūkyje ir vyksta mūsų sto
vyklos. Stovyklos adjutantai: berniu
kams — pskltn. E. Blyskis, o mergai
tėms — pskltn. M. Daniliūnaitė. Ber
niukų ra j. vadovas — L. Butkus. Skil- 
tininkės-ai: L. Keraitė, V. Petrašiūnai- 
tė, L. Petrašiūnaitė, R. Blyskytė, S. 
Chainauskaitė, V. Navickas, P. Koje- 
laitis, J. Valaitis, M. Chainauskas, S. 
Dragūnevičius. Taigi visas dešimtukas 
skilčių. Sunkiausiose pareigose: vyr. 
šeimininkė — J. Eimantienė ir jos 
talkininkės U. Blyskienė, Lukšienė, J. 
Dragūnevičienė. Finansiniais reika
lais rūpinosi pirm. V. Gudelis. Stovyk
la pradėti liepos 11 d. ir baigta 18 d. 
didžiuoju laužu. Kad stovyklautojai 
buvo patenkinti matyti ir iš to, jog 
kažkurie prašė, kad leistų stovyklauti 
dar vieną savaitę. Viduryje savaitės 
buvo aukojamos šv. Mišios už prieš ke
letą metų tragiškai žuvusią skautę Ni
jolę Mačytę, kurios Londonas dar ne
gali pamiršti: stovyklos metu kasmet 
už ją pasimeldžiama. Laužo progra
mos metu B. Rauckienės vykusiai pa
ruoštu vaizdeliu buvo prisimintas tra
giškas Dairaus ir Girėno skridimas. 
Per paskutines dvi stovyklavimo die
nas buvo susumuoti nauji laimėjimai 
skautavimo srityje, būtent: 19 skautų 
gavo specialybės ženklus, apie 10 as
menų davė jaunesniųjų skautų -žodį, 
15 jaunesniųjų skautų išlaikė į trečią 
patyrimo laipsnį ir davė skautų įžodį. 
Už pasidarbavimą, į skiltininko-ės 
laipsnį buvo pakelti abu adjutantai, 
būtent: pskltn. E. Blyskis ir pskltn. 
M. Daniliūnaitė. Taip pat pirmasis da
vė skauto vyčio įžodį, o pastaroji — 
vyr. skautės įžodį. Laužo programos 
paruošimui vadovavo kun. B. Pacevi
čius, o jam talkino B. Rauckienė-Dra- 
gūnevičiūtė, viešnia iš Amerikos, 
psktn. D. Chainauskienė ir kt. Vėlia
vos nuleidimo ir laužo programos me
tu žodį tarė Londono vietininkijos vie
tininkas sktn. M. Chainauskas, pirmi- 
jos atstovas sktn. L. Eimantas, tėvų 
vardu — Ignaitis iš Rodney, apyl. 
v-bos ir parap. k-to vardu pirm. J. But
kus, ir, žinoma, pats stovyklos viršinin
kas kun. B. Pacevičius. Laužą uždegė 
A. Miškinis, o jo programai vadovavo 
kun. B. Pacevičius. Kiekvieni metai į 
stovyklos gyvenimą įneša šį tą naujo. 
Šių metų naujienos štai kokios. Laužo 
programoje pirmą sykį išgirdome sa- 
vikritikos, išreikštos gražia humoristi
ne forma. Tai ypač gerai nuteikė tiek 
stovyklos svečius, tiek ir pačius sto
vyklautojus. Stovyklautojų skaičius 
didesnis, negu betkada ir negu tikė
tasi. šiemet viskas taip vyksta. Vien 

jaunimo buvo apie 50. Stovyklavo vai-

Lietuviškas ačiū stovyklos vadovy
bei, neišsigandusiai slogų ir su tokiu 
dideliu pasišventimu dirbusiai geru 
ir... drėgnesnių oru. Ačiū ir vietinin
kijos vadovybei — sktn. M. Chainaus- 
kui ir psktn. D. Chainauskienei, ku
riems irgi netrūko visokio darbo ir 
kurį jie nuoširdžiai stengėsi atlikti. 
Vietininkijos ir stovyklos vadovybė 
prašė perduoti padėką visiems, stovyk
lą parėmusiems maistu, darbu ar ku
riuo kit ubūdu, o taip pat tėveliams, 
leidusiems vaikučius į stovyklą. Daug 
kas savanoriškai atėjo į pagalbą, ne
išskiriant nė Bersėnų 9 m. amž. sū
naus, kuris prityrusio šoferio tikslu
mu vairavo sunkvežimį. Laužo progra
ma, o tuo pat ir stovykla, baigta mūsų 
tradicine Šiluvos Marijos giesme ir 
“Ateina naktis”.... D. E.

ART. VILDĖ porą savaičių gulėjo 
INCO ligoninėje. Dabar sveiksta na
mie.

JONAS KIBICKAS savo pomirtinę 
premiją $500, kurią INCO bendrovė 
išmoka savo įnirusiems darbininkams 
ar pensininkams, užrašė BALFui. Tai 
bus bene pirmas toks įvykis. Kanados 
lietuvių gyvenime. Kibickas yra anks
tesnės kartos lietuvis. Jis gyvena kuk
liai, bet remia lietuviškus reikalus.

SUDBURIO MIESTAS yra nikelio 
sostinė. Dabar šiame mieste pastaty
tas nikelio — 5 centų arba Big Nickel 
— simbolis. Si 5 centų moneta padary
ta iš nerūdijančio plieno. Jos diamet
ras 30 pėdų, o storis — 2 pėdos. Tų 
“5 centų” statyba miestui atsiėjo 
$35.000. K.

S HAMILTON
JAUNAS LIETUVIS MILIJONINĖJ 

KOMPANIJOJ. — Prieš porą mėn. 
skaitėme spaudoje apie D. Zadurskai- 
tės ir 'Arūno Stoškaus svarbų gyveni
mo įvykį — sutuoktuves, Mums esant 
išeivijoj, šis įvykis nėra svarbus kaip 
sutuoktuvės, bet svarbus tuo, kad yra 
dar viena nauja lietuviška šeima. Tas 
yra didžiausias troškimas kiekvieno 
lietuvio tėvo ir motinos. Kalbant apie 
jaunąjį Arūną, tenka pastebėti, kad 
yra gimęs dar Lietuvoje, Kaune. Pir
maisiais savo gyvenimo metais, kaip 
daugeliui iš mūsų, taip ir jam su tė
veliais teko palikti gimtąją Lietuvą ir 
trauktis į vakarus kuo toliau nuo at
slenkančios vergijos. Per Vokietiją 
Arūnas su tėveliais atsidūrė Belgijoje, 
kur jam teko susipažinti ir su mokyk
los suolu. Tėveliams jieškant geresnių 
gyvenimo perspektyvų, išvyko į Aust
raliją. Čia Arūnas šalia vietinės mo
kyklos baigė ir lietuvišką 4-rių skyrių 
mokyklą. Dalyvavo aktyviai lietuviš
koj veikloj, ypač jo mėgiamoj Lietu
vių Skautų S-goj. Po 4% metų, tėve
liams nutarus laimės pajieškoti toliau, 
atsisveikino su draugais ir po audrin-

gos kelionės atsirado Kanadoje. Galu
tinai apsistojus Hamiltone, tęsė moks
lą ir, kaip gerų lietuvių sūnus, greitai 
įsijungė į lietuvišką darbą. Būdamas 
skautu, pasižymėjo savo uniformos 
tvarkingumu, tad ir buvo tunto vėlia
vininkas. Susitaręs su draugais, yra 
surinkęs ir išleidęs lietuviškų liaudies, 
skautiškų bei partizaniškų dainų kny
gutę. Aktyviai dalyvavo tautinių šo
kių grupėje “Gyvataras”. Paskutiniu 
laiku, “Aukurui” pradėjus naujų ak
torių verbavimą, dalyvavo “Atžalyno” 
pastatyme, turėdamas vieną iš svar
biausių jaunimo rolių. Trumpą laiką 
jam studijuojant Kanados komercinę 
teisę, šis darbas, atrodo, liko iam ar* 
čiausiai širdies, ir dabar dirba spar
čiai augančioj finansinėj United In
vestment Service Ltd. kompanijoje, 
savo apyvartoje turinčioje apie 83 mi
lijonus dolerių. V. P.

GABI MOKINĖ. Diana Pliuraitė bai
gė pradžios momkyklą viena iš pirmų
jų savo mokykloje, gaudama stipendi
ją $50. Diana ypač gabi matematiko
je, už tai mokyklos baigimo proga bu
vo apdovanota $10 premija.

WINDSOR, Ont
IŠKYLA — GEGUŽINĖ, ruošiama 

B-nės apylinkės valdybos, bus šį sek
madienį, rugpjūčio 2 d., įprastoje 
vietoje p. Radzeyičių ūkio miškelyje. 
Tai vienintelė metuose iškyla, ruošia
ma B-nės valdybos. Visi ją turėtume 
paremti dalyvavimu. Organizatoriai 
laukia visų ir kiekvieno jūsų pažįsta
mo ar draugo iš Windsoro. Pradžia 
12 vai.

APYLINKĖS ORGANIZUOTA BEN
DRUOMENĖ įžengė į penkioliktus vei
kimo metus. Per tą laiką, nežiūrint pa
sitaikiusių mažų debesėlių — nesutari
mų, išvarytas gražus ir vaisingas bei 
matomai naudingas lietuviškiems rei
kalams baras. Ateinančių metų gegu
žės 23 d. sukanka lygiai 15 metų, kaip

B-nės apylinkė suorganizuota. Be abe
jonės, jau dabar laikas ne tik prisi
minti, bet ruoštis tinkamai šį įvykį 
atžymėti. Tiesa, apylinkės narių skai
čius praretėjo dėl išvažiavimų į JAV 
ir kitas vietoves, bet mūsų eilės nėra 
jau tokios silpnos, ypač kai vis dau
giau ir daugiau senosios kartos lietu
vių bendruomeninei idėjai ir veiklai 
pradeda pritarti. Tad esame pajėgūs 
bendruomenės sukaktį iškilmingiau 
paminėti. Apylinkei vadovavo sekan
tys: apyl. organizavimo iniciatorius 
Ed. Zatorskis, vėliau pirmininkais bu
vo: pulk. Bartkus, P. Januška, V. Ka
činskas, Vyt. Barisas, E. Butavičienė, 
B. Balaišis, V. Lorentas ir šiais metais 
yra Vyt. Barisas. Koresp.

J. A. Valstybės Argentina
ALFREDAS SVENSONAS, buvęs KLEMENSAS DEDELA išvyko į 

“dipukas” iš Lietuvos ir JAV armijos 
kapitonas, kariuomenės teismo liepos 
9 d. už pabėgimą į komunistų valdo- 
mą Rytų Vokietiją ir pavogimo armi
jos džypo nuteistas septyneriems me
tams sunkių darbų kalėjiman ir ne
garbingai paleistas ir armijos.

A. Svensonas iš V. Vokietijos 1963 
m. gegužės 4 d. pabėgo džypu į R. Vo
kietiją. 1964 m. gegužės 7 d. jis buvo 
grąžintas į Vakarus, komunistams pra
nešus, kad jam “negalima suteikti po
litinio prieglobsčio”. Nuteistasis yra 
gimęs Lietuvoje. Sakoma, jo tėvas bu
vęs rusas ir yra miręs. Motina vėliau 
ištekėjo už švedo. Ji dabar gyvenanti 
Scrantone, Pa. Baigęs universitetą, Al
fredas pradėjo tarnauti JAV kariuo
menėje, baigė karo m-klą ir užsitarna
vo kapitono laipsnį. Kaip mokantis ke
lias kalbas 
kietiją.

DR. ALGIRDAS PAUTIENIS išlai
kė egzaminus Kalifornijos valstybėje 
ir gavo teisę verstis gydytojo prakti
ka. Dr. A. Pautienis yra baigęs medi
cinos ir odontologijos fakultetus V. 
D. universitete Kaune. Yra apgynęs 
burnos chirurgo disertaciją, už ką ir 
gavo daktaro laipsnį.

LIET. VETER. GYDYTOJŲ JAV 
valdybą šiuo metu sudaro: dr. R. Gi- 
niotis, dr. P. Jaras ir dr. J. Sabaitis. 
šioji v-ba papildė įnašą Liet Fondui 
iki $750. Lietuviai veterinarijos gydy
tojai Amerikoje nėra gausūs, bet ge
rai Įsikūrę.

JAV. Pirmiausia sustos New Yorke ap
lankyti pasaulinės parodos, o galuti
nai žada apsigyventi Čikagoje.

jis buvo pasiųstas į Vo-

VYT. PAJAUJIS, ilgametis “Laiko” 
spaustuvės linotipininkas ir mechani
kas, birželio 28 d. išskrido į Miami. 
Vėliau tikisi tęsti linotipininko darbą 
lietuvių Spaustuvėje Čikagoje.

PASAK ARGENTINOS LIET. BAL
SO, Argentinos katalikų universitete 
profesoriauja Ernestas Paršelis ir dr. 
Juozas Mačernis. Litoral un-te, Rosa
rio, profesoriauja Petras Krapovickas 
ir H. Varneckas. Tukumano universi
tete agronomijos fakulteto dekanu 
yra prof. Antanas Krapovickas. Chaco 
universitete profesoriauja veterinari
jos gydytoja Irene Klusaitė-Bohler. 
La Platos universiteto humanitarinių 
mokslų fakultete profesoriauja Valen
tina Bukauskaitė-Persico. Buenos Ai
res un-to med. fakulteto odontologijos 
skyriuje profesoriauja dr. Ona Miškū- 
naitė, o inžinerijos fakultete dirba in- 

, žinieriai G. Kasparas ir J. Fijalkaus- 
kas. Pastarasis atstovavęs Argentinos 
un-tams pasaulinėse sporto olimpija-

> dose Londone ir Amsterdame, kaip 
plaukikas.

Australija
KUN. DR. P. JATULIO bibliotekai 

Lietuvių katalikų centre renkamos 
naujos knygos. Parapijiečiai bibliote
ką nuolat ir gausiai remia.

Si degtinė WINNIPEG, Man

nepraranda savo
skonio

' J ĮSI mėgstate degtinę, kuri turi degtinės skonį — švelnų, tačiau

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

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

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

laikyta deginto balto ąžuolo statinėse.

Rezultatas? Tikra degtinė, kurios kiekviena uncija pilna stiprumo

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

giama su ledais, atmiešta vandeniu ar miešimu.

VĖLIAVOS NULEIDIMAS. Liepos 
12 d. įvyko lietuvių jaunimo stovyklos 
Oak Point vasarvietėje uždarymas. Sto
vyklos oficialus užbaigimas buvo pa
darytas vėliavų aikštėje, dalyvaujant 
stovyklautojams, šeimininkėms, tė
vams ir svečiams. Pirmiausia stovyklos 
organizatorius kun. klebonas J. Ber- 
tašius padarė pranešimą: stovyklavo 
33 jaunuoliai — 17 berniukų ir 16 
mergaičių, stovykla tęsėsi 10 dienų, 
kiekvienas jaunuolis mokėjo po $13. 
Užsiėmimams ir žaidimams vadovavo 
Hilda Barkauskaitė. Šeimininkavo: Al. 
Rutkauskienė, J. Kuncaitienė ir Br. 
Simanavičienė. Buvo įteikta dovanų 
— šeimininkėms po stiklinę vazą, sto
vyklavusiems po kryželį ir indelį švęs
tam vandeniui, vadovei — laikrodis ža
dintuvas. Tėvų vardu padėkos žodį 
tarė Vincas Januška. Tėvų k-to ir rė
mėjų vardu kalbėjo ir dovanas įteikė 
kun. J. Bertašius ir Ev. Federas.

Buvo iškelta mintis sekančiais me
tais organizuoti stovyklą platesnio 
masto, į kurią kviesti jaunimą iš vi
sos vakarų Kanados.

Šiais metais buvo padaryta gera pra
džia: du stovyklautojai buvo iš Lyn 
Lake, du iš Portage la Prairie, du iš 
Firdale.

MOTERYSTĖS SAKRAMENTĄ lie- 
pos 11 d.^)riėmė Ernestas Samulai-

tis ir Lillianne Thibert. Vestuvinis ba
lius įvyko Liet. Klubo salėje.

PAKRIKŠTYTA Angela Elizabeth 
Rūta Bartnik, Alberto ir Lilliane Bart- 
nikų pirmgimė dukrelė. Krikšto tėvais 
buvo Victor Bartnik ir Rūta Bartni- 
kaitė.

Tillsonburg, Ont.
Tillsonburgo Lietuvių Ūkininkų klu

bas rugpjūčio 2 d., 2 vai. p.p., ruošia 
linksmą gegužinę. Si gegužinė bus šie
met paskutinė: vėliau prasidės tabako 
nuėmimo darbai ir nebus galimybių 
daugiau ruošti. Valdyba kviečia pasi
naudoti proga ir atsilankyti gegužinėm 
Iki pasimatymo! Valdyba

DELHI, Ont.
L. GENDRĖNAITĖ ir D. LAURI

NAVIČIUS liepos mėn. 18 d. sukūrė 
lietuvišką šeimos židinį. Sutuoktuvės 
įvyko Tillsonburgo R. K. bažnyčioje, 
sutuokė prel. O’Neil, dalyvaujant kun. 
dr. J. Gutauskui ir vietos vikarui. Po 
to, vaišėse Delhi vokiečių salėje da
lyvavo apie 350 svečių iš arti ir toli. 
Be aukščiau minėtų kunigų, vaišėse 
dar kalbėjo Tėvas Paulius ir p. Šle
kys iš Toronto, nes jaunasis yra ak
tyvus “Aušros” klubo sportininkas.

Sekantį kartą paragaukite tikro skonio degtinės. Pabandykite Gold

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

nusipirkti Gold Stripe.

Adams

FOUR SEASONS TRAVEL D___« ...
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT vredlT

VBA?* Ė KI A C Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• D AV t IN A □ |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namu LE 6-4681

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortgKių 
paskolos iki 60% turto vertės. Nemokomos gyvybės ir paskolų 
draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

PADĖKA HAMILTONIEČIAMS
Už suruoštą netikėtą staigmeną ir 

gražią dovaną nuoširdžią padėką reiš
kiame: V. Raguckienei, I. Pranckevi- 
čienei, D. Kamaitienei, R. Pleinienei, 
Kalvaitienei, B. Venclovienei, L. Vitie- 
nei, P. Vitienei, A. Bajoraitienei, O. 
Kačinskienei, P. Krivickienei, L. Cipa- 
rienei, A. Steponavičienei, B. Rukšė- 
nienei, T. Kareckienei, R. Bartininkie- 
nei, M. šulienei, L. Šakienei, Žemai
tienei, E. Steiblienei.

J. J. Kamaičiai

JAUNIMO TALENTŲ KONKUR
SAS Adelaidėje įvyks rugsėjo 12 d.

100 METŲ LIETUVĖ. Birželio 14 d. 
Sydnėjaus lietuvei Juzefai Jarmalavi- 
čienei suėjo lygiai 100 metų.

Prancūzija
MARIJA SARKAUSKAITĖ, gyve

nanti Strasburge, birželio 8 d. atšven
tė 99-tąjį gimtadienį. Sukaktuvininkė 
vis sveika ir tvirtai pasiryžusi sekan
čiais metais gražiai atšvęsti šimtinį 
jubilėjų. Gyvena senelių namuose.

Paruošė Pr. Al.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

PRIEŠ TRISDEŠIMT VIENERIUS 
METUS įvykęs herojiškas kapitono 
Stepono Dariaus ir leitenanto Stasio 
Girėno skridimas į tėvyųę Lietuvą šie
met tik kukliai paminėtas Čikagoje 
prie jų prisiminimui pastatyto dido
ko paminklo.

Gal tik koki 500 po medžių pavė
siais išsisklaidžiusių tautiečių rado 
pareigą atvykti į šį minėjimą liepos 
19 d. Tie, kurie čia dalyvavo, nematė 
ankstesniais metais panašiomis progo
mis ruošiamų iškilmių — parado ir ki
tų įvairenybių, šį kartą čia buvo 
trumputė programėlė, užtrukusi ma
žiau negu valandą laiko.

Kalbėtojais buvo respublikonų par
tijos kandidatas į Illinois gubernato
rius, gana įtakinga asmenybė Šioje 
partijoje — Charles H. Percy, ir Lie
tuvos gen. konsulas Čikagoje dr. Pet
ras Daužvardis.

Percy savo kalboje prisiminė res
publikonų rinkiminės platformos da
lį, kuri liečia komunizmą ir pavergtą
sias tautas (jų tarpe yra įvardinta ir 
Lietuva) ir kvietė “atnaujinti savo de
dikacijas laisvės reikalu”. Kalbėtojas 
taip pat paminėjo lietuvių lakūnų 
skridimą į Lietuvą, kuris padėjo pa
matus kitiems leistis į tolimas ir sun
kias keliones. * .

Konsulas savo žodyje paminėjęs 
Dariaus ir Girėno testamentą, savo 
mintis perkėlė į tarptautinius plotus 
ir Lietuvos laisvinimo reikalus:

“Lietuvos pusėje yra teisė bei tei
singumas ir pasaulio simpatijos. Jos 
reiškiasi daug kur. Tą žino ir okupan
tas. Tą Chruščiovas paliudijo lankyda
masis Švedijoje. Jis nedrįso ten tvir
tinti, kad Lietuva pati Sov. Sąjungon 
įstojo ir yra jos dalis, kaip jis. ar jo 
asistentai yra tvirtinę kitur. Jis tik 
teigė, kad okupuotoje Lietuvoje yra 
pakilęs švietimas ir pramonė. Tas, 
aišku, yra jokia naujiena — progresas 
yra daromas ir kalėjime”, — kalbėjo 
dr. Daužvardis ir savo kalbą baigė tra
diciniu pageidavimu: “Dirbkime ir ko
vokime, kol Lietuva bus laisva ir ne
priklausoma”.

Programos metu kapt. Dariaus he- 
rojizmas buvo atžymėtas gana augštu 
JAV karo pajėgų medaliu — ‘Purple 
Heart”, kurį perėmė lakūno brolis 
Stanley Jucius. Medalį įteikė minėj!- 
man atvykę JAV kariuomenės parei
gūnai.

Žuvusiųjų lakūnų pagerbimui legio
nierių būrys iššovė šautuvais 3 salves.

Visai programai vadovavo Amerikos 
Legiono Dariaus-Girėno vardo posto 
komanduotojas Cleveland Lee? šis pos
tas buvo minėjimo rengėju.

Nors šis postas yra pasivadihęs lie
tuvių lakūnų vardais, bet vis mažiau 
rodosi lietuviškoje veikloje. Anksčiau 
bent kas metai surengdavo didžiulius 
Dariaus ir Girėno minėjimus, o dabar 
didesnius minėjimus (sakoma, dėl lė
šų stokos) organizuoja tik kartą į 5 
metus.

Alvudo organizacijos nariai Dariaus 
ir Girėno minėjimą buvo suruošę lie
pos 18 d. vakare. Jame daugumoje da
lyvavo tos organizacijos mažieji nariai.

Ar nebūtų gera pagalvoti apie meti
nius, bendrus Dariaus ir Girėno minė
jimus, kurie amerikiečių spaudoje su
silaukdavo didesnio atžymėjimo, negu 
betkuris kitas lietuvių įvykis čj^ago- .

ČIKAGA JAU NUO SENO neturi 
geros reputacijos pasaulio kraštuose, 
čia, kaip teigiama, yra daug gangste
rių, žmogžudžių.

Nuo gangsterių vis po truputį čia 
apsivaloma, bet nuo žmogžudžių — ne. 
Tad žmogžudysčių skaičiumi Čikaga 
vis yra “garsi”.

Štai, nuo šių metų pradžios iki lie
pos mėn. 15 d. — per 197 dienas — 
įvykdyta net 212 žmogžudysčių. Tas 
rodo, jog per dieną čia nužudoma dau
giau negu vienas žmogus.

Iš tų 212 žmogžudysčių 186 buvo iš
aiškintos, vadiansi buvo surasti kalti
ninkai, bet tas žmones mažai kuo pra
džiugina, nes išaiškinimai neatitaiso 
padarytų skriaudų.

Rekordinįai žmogžudystėmis metai 
buvo 1962-ri, kuomet buvo nužudyta 
386 žmonės. Praėjusiais metais nužu
dyta “tik” 364. šiemet gali būti naujas 
rekordas, jeigu žmogžudystės bus da
romos tokiu tempu, kaip iki šiol.

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

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.
Cod, Mon. Telefonu kreiptis: OstervHle, Moss., GArden 8-4991
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Lietuvių pranciškonų provinci
jolu išrinktas T. Leonardas And- 
riekus, patarėjais: T. T. Bernar
dinas Grandys, Jurgis Gailiušis, 
Juyenalis Liauba ir Paulius Bal-

Griežtų griežčiausio režimo pri
slėgtoje šalyje kūrybinei inicia
tyvai pavedama tik talkininkauti 
arba ir vergauti režimo ideologi
jai. To dėliai kūrybinės laisvės 
prievartą jautriausiai pajunta tas, 
kuris susiduria su režimo lazda: 
rašytojas, muzikas, dailininkas, 
kūrėjas. Režimo ideologai liepia 
kūrėjui jieškoti gyvenime išgal
votų herojų, skiepyti visuomenei 
tezes, sukurtas režimo teoretikų 
kabinetuose. Kaip reakcija į tai 
iškyla ryškūs arba tylūs konflik
tai, pasisakymai, pareiškimai, 
kur daugiau reikia išskaityti tarp 
eilučių, kaip kad pačiose eilutėse.

Ir Sovietų Rusijoje būtų keis
ta rasti literatūros kūrinių, tie
siai kritikuojančių esminę dvasi
nės diktatūros priežastį — patį 
režimą. Tokios formos rezistenci
nė literatūra vargu ar egzistuoja 1 
ten. Jai nėra sąlygų rastis. Už tat 
netiesiogiu keliu Sovietų Rusijos 
rašytojai reikalauja kūrybinės 
laisvės ir, vaizduodami buitį, kar- • 
tu skelbia ideologinių, priversti
nųjų varžtų siaubą, utopijos įgy
vendinimo sudarkytą.

Tai ryškiai sušvytėjo keliais 
postalininės eros, pavasariškai 
pavadintos “atlydžiu”, romanais. 
Dundincevo “Netik duona”, Sole- 
nycino romanas iš konclagerio : 
kalinio dienos slogučio ir kiti, pa- : 
galiau Pasternako “Daktaras ži- 
vago”, užfiksavo istorijai tikrąjį j 
Sovietinės Rusijos veidą. Iš tų 
rašytojų kūrinių pasaulis gali : 
bent apgraibomis suvokti ir siste
mos nusigyvenimą į korupcinę 
plutokratiją, ir griežtą klasių eg
zistavimą “beklasėje” visuomenė
je, ir žmogaus polėkius ir griūtis 
milžiniškoje sovietinės oligarchi
jos vaidinimo scenoje.

Tačiau, vaizduojant buitį ir so
vietinį žmogų buityje, negalima 
nužengti toliau, kaip kad valsty
binė leidykla praleidžia, o pokal
byje apie kūrybą kaipo tokią jau 
galima patirti kuo sielojasi tie, 
kas taip bailiai, taip atsargiai “at
lydžio” periode prašneko apie 
ideologinės oligarchijos natūralų
jį gyvenimą.

Esant ideologiniam diktatui, 
panaikinta esmingiausia kūrybos 
sąlyga — laisvė. Todėl Sovietų 
Rusijoje nesiliaujama nuo pat 
1922 metų kalbėti apie kūrybinę 
laisvę. Ta tema rašyti, dėl jos ko
voti, ją skelbti būtų keista lais
vajame pasaulyje^ Kitaip yra ana
pus geležinės uždangos. Ten ta 
tema priklauso prie pačių pažan
giausių idėjų. Ją dažnai smerkia 
oficialiuose rašytojų suėjimuose, 
ir įspėja ir grasina, ir baudžia už 
sovietinės tikrovės “iškraipymą”, 
dėl “atitrūkio nuo darbo masių” 
ir kt. Tačiau ta tema yra gyva 
nuo pat diktatūros pradžios, ir, 
tur būt, išliks gyva iki diktatūros 
sunykimo.

Senas ir labai gausus rašytojas 
K. Paustovsky 1958 metais para
šė autobiografinį aprašą Sovieti
nei enciklopedijai, dabar,pasiro
džiusį anglų kalba “The Story of 
a Life”, kur, tradiciniai apeida
mas sciles ir charibdės, jis patarė 
rašytojams sekti didžiojo rusų 
poeto A. Puškino kūrybinį kre
do: laisvai eiti keliu, kuriuo veda 
tave tavo laisvoji mintis, tobulin
ti minties sukurtus vaisius, nie
kad nereikalaujant atpildo už kū
rybinį derlių.

To Puškino kredo pakartojimas 
sovietinėje valstybėje ataskamba 
revoliuciniai. Čia pasireiškė ab
soliučiai tobula rezistencija: ir at
siremti į Puškiną, ir paskatinti 
jaunuosius, ir prisiminti amžiną
jį kūrybos egzistencijos stimulą 
— laisvę.

Tai, angliškąjį pasaulį sudomi
nusiai Paustovskio knygai, atlie
pia ir kita, pernai pasirodžiusi 
Vokietijoje “Die Serapionsbruder 
von Petrograd”, iš rusų kalbos 
versta Giselos Drohla.

Tai esminiai pasisakymai, de
klaracijos, ištisi straipsniai, su
rinkti į vieną leidinį, 1922 metais 
parašyti Petrapilio literatų būre

lio “Serapiono broliai” jų žurna
le “Literatūriniai užrašai”.

Tos kūrybinės laisvės deklara
cijos ir vėl tokios archaiškos va
karų pasauliui, tačiau jos savo 
laiku buvo rašytojų krauju įrašy
tos į dvasinės priespaudos jstori-
ją. Visa ta “Serapiono brolių” 
grupė vėliau buvo išvaikyta, fiziš
kai sunaikinta, nutildyta. 1922 
metais, pačiam Maksimui Gorkiui 
vadovaujant, imtasi gigantiško 
indokrinacinio plano: perauklėti 
rusų visuomenę per literatūrą. 
Literatūra tegalinti skleisti reži
mo ideologiją, rašytojas esąs tik 
“žmogaus dvasios inžinierius”, 
tai yra sovietinio žmogaus kū
rėjas.

Ir tada, fizinio sunaikinimo pa
vojuje, dar būta priemonės leisti 
nuosavą leidinį. Tokį leidinį lei
do “Serapiono broliai””, ir per jį 
skelbė savo protestą ir savo kū
rybinį, amžinąjį laisvės šūkį.

“Kaip ilgai rusų literatūrą di
riguos oficialioji nuomonė?”, 
klausė rašytojas Gruzdev. “Mes 
nenorime utilitarizmo literatūro
je. Mes nerašome propagandai. 
Menas yra realus, kaip ir pats gy
venimas, be tikslo, be nuodėmių. 
Menas egzistuoja ir turi egzistuoti 
kaip menas.” “Serapiono broliuo
se” dalyvavo daug ano meto iški
liųjų rusų rašytojų, tačiau režimo 
letena neleido jų talentams 
skleistis. Jie buvo nutildyti, vie
ni liko nežinomi vėlesnei visuo
menei, ir jų vardai teliko kaikur 
tik petito raidėm vėlesniuose pa
minėjimuose. Kiti nuėjo tarnauti 
“sovietiniam realizmui”.

“Serapiono broliai” dabar, pro 
laiko prizmę, atrodo romantiš
kais revoliucionieriais revoliuci
jos pagimdytoje diktatūroje. Jų 
revoliucija buvo tas sukilimas 
prieš diktatą, savo kredo priešpa
statymas režimo doktrinai.

Ir atrodo komiška, kad, norė
damas pakartoti “Serapiono bro
lių” idealus, dabar Paustovsky 
turį jieškoti tų kūrybinės laisvės 
idealų nusakymo ne savo buvusių 
kolegų “serapioniečių” deklaraci
jose, bet Aleksandro Puškino ei
lėse.

Tas tragikomiškas faktas rodo, 
kad ir po “atlydžio”, ir postalini- 
nėje eroje, kūrybinės laisvės pa
geidavimus yra saugiau atremti 
Puškino autoritetu. G. J.

IR IŠLENDA YLA Iš MAIŠO
MUZ. J. BERTULIS šiuo metu ato

stogauja Europoje, lankydamas Frank- 
furtąt Paryžių, Ženevą, Madridą, Sevi
liją, Romą, Milaną, Florenciją ir kt. 
vietoves.

Atsakymas Gediminui Galvai į jo repliką "Ir visdėlto pasimesta

Nepatiko Gediminui Galvai ma
no atsiliepimas ir patikslinimas 
jo straipsnių “Į Lietuvos prisikė
limą”, kur buvo paliestas švieti
mas. G. Galvos skyrelyje “Pasi
metimas švietimo bare” visas mū
sų lituanistinis švietimas buvo 
suvestas į nulį, o lietuvių bend
ruomenė paversta bergždžia, be
vaisė.

Tikiuosi, kad Gediminas Galva 
bus man atlaidus, kad ne į visus 
jo akibrokštus ir užmetimus atsa
kysiu. Nenoriu perdaug nuvertin
ti spausdinto žodžio. Atsakysiu 
tik į keletą jo būdingų pareiški
mų, kurių aptarimas, manau, ga
li būti naudingas ir kitiems, besi
domintiems lituanistiniu švieti
mu.

Mūsų visuomeninės veiklos 
kritika, o ypač lituanistinio švie
timo srityje, pageidautina ir lau
kiama, bet ji tūri būti kritika, o 
ne minčių kratinys su asmeninė
mis ambicijomis ir bendrojo dar
bo nuvertinimu iki nulio. Jei aš, 
atsiliepdamas į Gedimino Galvos 
tvirtinimus, kad švietimo baruo
se visiškai pasimesta, būčiau mu- 
šęsis į krūtinę, sakydamas, kaltas 
esu, pasitaisysiu, ir kad LB nepa
jėgi švietimo reikalus tvarkyti,— 
tuomet likčiau jo akyse ir “dė
kingas” ir “pasiteisintų dėtos vil
tys”. Tai būtų pagal receptą, 
praktikuojamą Sovietų S-goje. Jei 
Gediminas Galva nemato, ar ne-
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LIET. PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOS PENKTOJI ABITURIENTŲ LAIDA. Pirmoje eilėje sėdi gim
nazijos vadovybė ir abiturientai gavusieji medalius, iš kairės į dešinę: E. Daniliūnas iš London, Ont., 
Š. Gavelis iš Bostono, R. Gudinskas iš Simcoe, Ont., J. šipaila, baigęs pirmuoju mokiniu, iš Ročeste- 
rio, Tėvas J. Gailiušis, OFM, buv. pranciškonų provincijolas ir girnn. rektorius, Tėvas G. Baltrušai
tis, OFM, gimnazijos direktorius, K. Mačiulaitis iš Čikagos, J. Petraitis iš Niujorko, S. Rastenis iš 
Providence. Antroje eilėje stovi iš kairės į dešinę: K. Norvaišas iš Filadelfijos, J. Koklys iš Kle- 
velando. J. šlapkūnas iš Waterbury, R. Dilba iš Filadelfijos, V. Valaitis iš Čikagos, R. Paulaitiš iš 
Filadelfijos, L. česnaitis H Čikagos. Nuotrauka B. Kerbelienės

TĖVAS LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM, 
naujasis lietuvių pranciškonų provincijolas.

Nuotrauka A. Kežio, SJ

Pirmoji jungtinė lietuvių studijų savaitė Dainavoje

Provoncijolas su patarėjais lie
pos 20-22 d.d. posėdžiavo Kenne- 
bunkporte. Svarstyta provincijos 
reikalai ir suskirstyta vienuoly
nams bei kitoms įstaigoms perso
nalas. Vienuolynų viršininkais iš
rinkti šie Tėvai: Jurgis Gailiušis 
— Kehnebunkporte; Juvenalis 
Liauba — Brooklyne; Paulius 
Baltakis — Toronte; Justinas 
Vaškys — Greene; Benediktas 
Bagdonas — St. Catharines, Ont. 
(Kanada); Aleksandras Žiubrys — 
Bridgeville j e (viršininkas ir kle
bonas). Toronto Prisikėlimo pa
rapijos klebonu paliktas T. Placi
das Barius. Niagaros pusiasalio 
klebonu — T. Bernabas Mikalaus
kas. Gimnazijos rektoriaus parei
gas parėmė provincijolas. Treti
ninkų reikalams tvarkyti paskir
tas T. Kęstutis Butkus. Spaustu
vės vedėju lieka T. Pranciškus 
Gįedgaudas, “Darbininko” admi
nistratoriumi — T. Petras Baniū- 
nas. “Šv. Pranciškaus Varpelį” ir 
toliau redaguoja T. Viktoras Gi
džiūnas. Mokinius gimnazijai tel
kia T. Rafaelis šakalys.

Provincijos posėdžiuose ypatin
gas dėmesys kreiptas į gimnaziją 
ir į Brooklyn© bei Toronto vie
nuolynus.

Rugpjūčio 9 d. Dainavos stovykloje 
prasideda pirmoji jungtinė lietuvių 
studijų savaitė. Pirmoji, nes tokios ap
imties bendros studijų savaitės Ame
rikos ir Kanados lietuviai dar netu
rėjo.

Bendrą lietuvių studijų savaitę reng
ti mintis kilo Čikagos jaunųjų akade
mikų tarpe, baigusių augštuosius 
mokslus jau Amerikos žemėje. Paska
tino vienas didelis įvykis, reikalaująs 
gilesnio įprasminimo: prieš 20 metų 
palikom sovietų pavergiamą Lietuvą. 
Pasitraukdami iš tėvynės tikėjome tei
singumu, laisvojo pasaulio vadų skam
biais pažadais apie laisvę visiems, ti
kėjom greitu grįžimu atgal į paliktuo
sius namus. Dvidešimties metų per
spektyvoj regim, jog laisvojo pasaulio 
valsybių vadų žodžiai skyrėsi nuo 
veiksmų. Po dvidešimties iš tėvynės 
pasitraukimo metų problema ta pati: 
kada Lietuva bus laisva ir į savo pa

JERONIMAS IGNATONIS 
JAV LB Švietimo Tarybos

nori matyti, kas daroma švietimo 
srityje ir kas pasiekta, esu pri
verstas pakartoti patarimą — im
ti žinias iš tikrų šaltinių. Jei drįs
tama viešai tvirtinti, kad pagal 
“Lituanistinių mokyklų darbo ir 
tvarkos nuostatus”, kurie priimti 
1963. XI. 5, “dar nebuvo paskir
tas nė vienas mokytojas ir jokia 
mokykla neįsteigta”, reiktų turė
ti pilietinės drąsos prisipažinti, 
kad rašant nepasiteirauta Švieti
mo Taryboje. Ateikite pas mane, 
(netolimai gi gyvename), parody
siu bylas, Jr patsai įsitikinsite, 
kiek buvote neteisus, ir kiek jau 
pasiekta šioje srityje.

Tvirtindamas, kad ne švietimo 
Taryba, bet autoriai paruošia va
dovėlius, Gediminas Galva paro
do savo lėkštumą samprotavimuo
se ir aptarimuose. Ar verta aiš
kinti, kokias funkcijas atlieka 
Švietimo Taryba ir autoriai va
dovėlių paruošime. Juk tai per
daug elementarus reikalas. Auto
riai rašo vadovėlius pagal prog
ramas, kurias paruošia Švietimo 
Taryba. Parašę įteikia juos Švie
timo Tarybai, kuri tvirtina ar at
meta. Jei autoriai dėl asmeninių 
ambicijų nenori laikytis šios 
tvarkos, tad nenuostabu, kad dir-

Darbai ir idėjos 20 metų 
perspektyvoje

ir studentai. Džiugus reiškinys, jog 
studijų savaitės rengėjų tarpe didelis, . 
nuoširdus sutarimas į mūsų paskuti
niųjų 20 m. nedalią ir nelaimę pa
žvelgti jungtine jėga.

Jaunųjų akademikų pastangos susi
laukė pasigėrėtino įvertinimo Ameri
kos ir Kanados lietuvių visuomenės 
tarpe. Iš vyresnės ir jaunesnės kar* 
tos pakviesti brandūs paskaitininkai, 
savo srities žinovai. Vakarais bus įdo
mios meninės programos, žodžiu, stu
dijų savaitė duos daug ir dvasinio pe
no ir linksmybių.

Į studijų savaitės atidarymo iškil
mes pasižadėjo atvykti Lietuvos gen. 
konsulas Čikagoje dr. P. Daužvardis, 
o į jos dalyvių skaičių įsirašė Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pirminin
kas ir žinomosios Tabor Farm valdy
tojas J. Bachūnas. Ilgame dalyvių są
raše rasime žinomų pavardžių iš Ka
nados, Bostono, Niujorko, Klevelando, 
Čikagos ir kitų vietovių. Australijos 
lietuvius studijų savaitėje atstovaus 
Aldona Mikužytė, dabar viešinti Ame
rikos kontinente.

Kviečiami visi lietuviai dalyvauti 
pirmojoje bendroje lietuvių studijų 
savaitėje Dainavoje. Dalyviai skubiai 
registruojasi ^adresu: Mr. J. Buitkus, 
8025 Logan St., Detroit 9, Mich., USA.

St. Dns.

SAVAITĖS PROGRAMA:
Rugp. 9 d.— 2 vai. p.p. registraci

ja; 4 vai. p.p. iškilmingas atidarymas. 
Numatyta paskaita: dr. J. Girnius 
“Dvidešimts metų išeivijos”. 8 v.v. po
ezijos vakaras, pakviestas poetas A. 
Mackus.

10 dieną — V. Vaitiekūnas “Aš esu 
tavo Viešpats” — Lietuvos jaunimas 
sovietinės indoktrinacijos mašinoj. J. 
Miklovas — “Lietuvių Jaunimo Anti- 
kolonialinė Lyga”.

11 dieną — Įvykiai ir nuomonės — 
laisvoji tribūna diskusjoms. Atskirų 
organizacijų posėdžiai. Vakarines prog
ramas 10 ir 11 d. išpildys pajėgos sto
vykloj.

12 dieną — K. Skrupskelis “Apie 
laisvę ir autoritetą”. Dr. J. Balys. “Lie
tuvių liaudies dainų simbolika”. Va
kare — R. Babickas “Jazzas”.

13 dieną — B. Vaškelis “Poetai Mi
lašius ir Baltrušaitis”. Dr. I. Gražytė 
“Išeivijos tematika lietuvių literatū
roj”. Vakare: muz. A. Mikulskis “Se
novės lietuvių liaudies dainos”.

14 dieną — Dr. A. Klimas “Lietu
vių kalba indoeuropiečių kalbų šeimo
je”. Dr. I. Užgirienė “Įvairios kūrybin
gumo sampratos”. Vakare: “Antro kai
mo” pasirodymas.

15 dieną — Dr. V. Vardys “Komu
nizmo Įtaka į lietuvių tautinę sąmo
nę”. Dr. L. Sabaliūnas “Lietuvos lais
vinimas ir antikolonizmas”. Simpoziu
mas “Rytų Europos politinė ateitis” 
— praveda dr. G. Gedvilą. Pakviesti 
dalyvauti daktarai T. Remeikis, L. Sa
baliūnas, J. Šmulkštys, V. Vardys. Va
kare: dramos vakaras, praveda akto
riai Nijolė Martinaitytė ir Jonas Ke- 
lečius.

16 dieną — V. Kamantas “Lietuvių 
Bendruomenė”. Studijų savaitės užda
rymas.

Perskaičius šį sąrašą, gali atrodyti, 
kad čia per daug norėta, kad būtų rei
kėję telktis apie vieną temą. Tačiau 
rengėjams reikėjo skaitytis su tuo, kad 
stovyklautojai bus gan įvairių polin
kių, tad ir įvairi programa tokiai pir
mai stovyklai gali būti tinkamiausia.

Dar pabrėžtina, kad ši studijų savai
tė neturėtų trukdyti jokiai kitai lietu
vių vasaros stovyklai, ypatingai stu
dentų, nes ji ruošiama jau mokslus 
baigusiems (nors ir vyresni studentai

liktąją tėvynę galėsime grįžti?
Per 29 tremties ir emigracijos metų 

užaugo nauja karta, dar be mažu iš
imčių tvirta savo lietuviškumu ir išti
kimybe gimtajam kraštui, gyva naujo
mis idėjomis ir darbais. Studijų savai- 
tės paskirtis pažvelgti Į idėjas ir dar
bus tremties ir emigracijos 20 metų 
perspektyvoje.

Prmąją jungtinę studijų savaitę ren
gia ne organizacijos, bet paskiri asme
nys, gyvai besireiškią Lietuvių Fronto 
Bičiulių, skautų, ateitininkų, neolitua- 
nų, santariečių-šviesiečių ir kitų orga
nizacijų eilėse. Studijų savaitė skirta 
ne studentams, bet vyresniesiems — 
jauniesiems ir vyresniesiems akademi
kams ir visai lietuvių visuomenei. Į 
studijų savaitę betgi mielai kviečiami

bantieji lituanistinėse mokyklo
se mokytojai juos atmeta. Tokių 
pavyzdžių jau turime.

Dėl žodžio autoritatyvinė ar au
toritetinga centralizacija nesigin
čysime. Tai yra kalbinis klausi
mas. Bet čia iškyla kitas reika
las — žodžio interpretacija. Ge
diminas Galva, būdamas pats am
bicingas žmogus, man primeta 
“neužtarnautą pasigyrimą”, čia 
ir išlenda yla iš maišo. Gediminas 
Galva organizacijų veiklą grin
džia tik asmeniniu autoritetu. Jei 
aš neveikiu joje,, tai toji organi
zacija ir negera ir nenaudinga, ir 
nieko neduoda.

Organizacijų veikloj pats augš- 
čiausias autoritetas yra ne as
muo, bet statutas. Visa mūsų or
ganizacijų stiprybė yra tokia, kiek 
mes pajėgiame jos statutui pa
klusti ir visą savo veiklą palenkti 
statuto dvasiai. Lituanistiniame 
švietime nėra pasimetimo. Žino
ma, ko siekiama ir siekiama pla
ningai. Mokyklos turi savo darbo 
ir tvarkos nuostatus ir progra
mas. Į lituanistinio švietimo dar
bą jungiasi mokytojai, tėvai, LB 
apylinkių ir apygardų švietimo 
skyriai bei Švietimo Taryba. Ir 
šiam junginiui pats vyriausias ir 
augščiausias autoritetas—mokyk
lų darbo ir tvarkos nuostatai ir 
programos. Visas mūsų lituanisti
nio švietimo darbo sėkmingumas 
priklauso nuo to, kiek mes pajė
giame vykdyti nuostatus ir įgy
vendinti programas. Kito pasirin
kimo mes neturime. Remtis vien 
tik asmeniniu autoritetu, būtų iš 
anksto suplanuota savižudybė?

Savaip supranta Gediminas 
Galva švietimo reikalų tvarkymą 
ir pagal savo sampratą daro prie
kaištus švietimo Tarybai ir aki
brokštus veikiantiems asmenims. 
Darydamas priekaištą, kad “se
niai ŠT turėjo imtis priemonių 
įvesti neakivaizdiniam mokymui 
ten, kur negalima įkurti mokyk
lų”, dar kartą pademonstruoja 
savo seklumą. Ar verta čia man 
priminti, kad Gediminas Galva 
buvo II LB Tarybos narys ir tu
rėjo ne tik visas galimybes, bet 
ir pareigą visas negeroves kelti 
Tarybos sesijose. Kodėl jis tuo
met tylėjo?

Taip pat ar verta Gediminui 
Galvai priminti, kad seniai jau 
veikia Čikagoje Pedagoginis Li
tuanistikos Institutas su neaki
vaizdiniu dėstymu? O tai jis tu
rėtų bent žinoti.

šios mano pastabos nebūtų at
siradusios, jei nebūtų Gedimino 
Galvos straipsniuose daug netie-

JONO MINELGOS eilėraščiai vai
kams “Labas rytas, vovere” išeis iš 
spaudos šią vasarą. Iliustruoja K. Ve
selka.

LITUANISTIKOS INSTITUTAS pir
mais savo garbės nariais išrinko Juo
zą Bačiūną, Pasaulio Liet. B-nės pir
mininką, kaip išleidusį daug lietuviš
kų knygų ir nuoširdžiai remiantį viso
keriopą lietuvišką veiklą, ir prel. Pr. 
Jurą, Sv. Pranciškaus lietuvių par. kle
boną Lawrence, Mass., tap pat daug 
nupelniusį lituanistikos mokslams 
liet, knygų leidimu ir kt. Prel. Pr. Ju
ras pernai savo lėšomis Putname pa
statydino patalpas Alkos archyvui, kur 
sutelkta daug svarbios medžiagos. Gar
bės nariam atitinkami pažymėjimai 
buvo įteikti lietuvių kongrese Vašing
tone birželio 26 d. Įteikė dr. Jonas Ba
lys, Lituanistikos Instituto preziden-

MUZ. VYTAUTO MARIJOSIAUS 
didelis ir gražus pasisekimas. Šiomis 
dienomis Hartfordo ir apylinkių ame
rikiečių lūpose buvo minima ir gra
žiai tariama lietuviška pavardė — Ma- 
rijošius. Liepos 7-8 dienomis V. Mari- 
jošius dirigavo Hartfordo vasaros fes
tivaly W. A. Mozarto “Figaro vestu
ves” koncertine forma. Vietos ir apy
linkių laikraščiuose tilpo puikūs ap
rašymai ir gėrėjimasis telentingu Mo
zarto genijaus pristatymu.

Nors prieš koncertą buvo skelbta 
per radiją minint dirigentą, bet dar 
buvo su juo pasikalbėjimas televizijoj. 
Laikraščiuose buvo V. Marijošiaus 
nuotraukos. Deja, toje tūkstantinėje 
minioje koncerte kažin ar buvo desėt- 
kas lietuvių?...

Paskutinius du koncertus V. Marijo- 
šius dirigavo liepos 14-15 dienomis 
gražiose Gęneral Insurance patalpose 
Blomfielde, tuoj už W. Hartfordo. 
Programoje buvo: G. Bizet Simphony 
Nr. 1 in C Major ir B. Bartok Piano 
concerto Nr. 3.“ Pr. Al.

Į TĖVŲ PRANCIŠKONŲ LIETU- 
VISKĄ GIMNAZIJĄ prašymai jau 
priimami. Rašyti šiuo adresu: Very 
Rev. J. Gailiušis, Rector, St. Antho
ny’s High School, Kennebunkport, 
Maine, USA. Tuo pat adresu kreiptis 
ir vasarojimo ar kuriuo kitu informa
cijos reikalu. Gimnazija yra labai gra
žioje vietoje, nedideliame bažnytkai
myje. Ji išlaikoma ir prižiūrima lie
tuvių Tėvų pranciškonų. Dėstomoji 
kalba anglų, o po pamokų kalbama 
lietuviškai. Taip pat mokoma ir lietu
vių kalbos. Veikia įvairios liet, organi
zacijos.

Atsiųsta paminėti
Ateitis, nr. 6, 1964 m. Šiame nume

ryje Rimo Rudžio “Mūsų gyvenimą ste
bint” ir kt. Gausu nuotraukų iš jaun. 
at-kų veiklos.

Skautų Aidas, nr. 6, 1964 m. Liet, 
skautų organas.

Lietuviai Amerikos Vakaruose, nr. 
6, 1964. Los Angeles mėnesinis infor
macijų laikraštis. Leidžia A. Skilius.

Kibirkštėlės, nr. 1, 1964. Putnamo 
mergaičių stovyklos leidinys.

Gyvenimas filmuose

“Island of the Blue Dolphins”. 
Retai tepasitaiko tokios augštos 
meninės ir moralinės vertės fil
mų, kaip šis. Filmo įvykiai paim
ti iš Scott O’Dell premijuoto to 
paties vardo romano. Knygoje gi 
atpasakojami realūs nuotykiai, 
kuriuos pergyveno jauna mergai
tė, gyvendama vieniša tarp 1835 
ir 1853 m. vienoje iš Santa Bar
bara salų. Mergaitės tėvas buvo 
indėnų vadas, bet žuvo nuo baltų-

Melsvu delfinu sala
KORNELIJUS BUČMYS, OFM .

sos pasakyta. Kai neteisingai no
rima užtemdyti pasiektus rezul
tatus švietimo srityje, nutylėti 
negaliu. Pasikeitėme, iš skirtin
go taško žiūrėdami, mintimis ir 
dagiomis pastabomis švietimo rei
kalais. Tikiuosi, kad tas nepa
kenks mūsų tolimesnei pažinčiai.

galės joje dalyvauti) ir susidomėjusiai 
visuomenei.

Savaitė stovykloje kainuos $30. Už 
atskirus kambarius, kuriuose gali gy
venti trys ar keturi, truputį daugiau. 
Šeimoms su mažais vaikais patartume 
užsisakyti atskirus kambarius. Atsivež
ti reikia šalia įprastų stovyklavimui 
dalykų apvalkalą pagalvei ir paklodžių 
bei savo sporto įrankius.

Stovyklavietė Dainava pasiekiama 
patogiai automobiliais. Autobusu ke
liaujantiems patariama nuvažiuoti iki 
Jackson, Mich., ir iš ten paskambinti 
į Manchester) 428-4237, iš kur bus pa
imti mašina. Registraciją tvarko Jonas 
Buitkus, 8025 Logan St., 1 
Michigan. ,

Visi kviečiami dalyvauti rimtose dis
kusijose ir lengvame žaidime, klausy
tis gerų paskaitų bei vakarinių pro
gramų ir praleisti įdomias atostogas 
gražioje Dainavoje.

Rengimo komitetas:
Rengimo komitetas: Gabrielius Ged
vilą, Dalė Koklytė, Dalia Lukošiū- 
naitė, Adomas Mickevičius, Laima 
Petrauskaitė, Rimantas Rudys, Rim
vydas šliažas, Romas Stakauskas, 
Rimas Staniūnas.
Komiteto adresas: R. šliažas, 3140 
W. 42 PL Chicago, IU. 00032.

mūsų monumentaliąją

Okupuotoj Lietuvoj
SKULPTORIUS GEDIMINAS JO- 

KURONIS, Pirčiupio “Motinos” auto
rius, nulipdė medalį K. Donelaičio 
400-sioms gimimo metinėms. Vienoje 
medalio pusėje — poeto veidas, kito
je — skrendančios kregždės. Medalio 
tiražinę gamybą bronzoje pradeda Mo
netų rūmai Leningrade. G. Jokūbonis 
taip pat yra užbaigęs Kauno meno mo
kyklos įkūrėjo dail. Justino Vieno
žinskio portretinę skulptūrą ir pamink
linį antkapį revoliucionierei Eugeni
jai Tautkaitei. Šiuo metu jis kuria 
dviejų figūrų kompoziciją — Lietuvos 
laukų darbininkus poilsio nuotaikoje. 
Ateityje jis yra pasiryžęs simboline 
moters figūra, jo paties žodžiais ta
riant, įamžinti tėvynės Lietuvos gro
žį: “Apgalvodamas šį darbą, vis labiau 
įsitikinu 
skulptūrą šaukte šaukia pakelės, lau
kai vaizdingoji mūsų gamta. Jai ankš
ta muziejuose, jai reikia erdvės. Ir 
miestuose prie paminklų greit pri
pranta akis nebepastebi. Perkelti į ati
tinkamas gamtines sąlygas, jie daž
niau prikaustytų praeivių žvilgsnį, pri
verstų sustoti, susimąstyti, nuteiktų 
šventiškai. Juos galėtų pamatyti žy
miai daugiau žmonių.”

LIETUVOS TEATRO DRAUGIJA į 
savo ateities darbų planus yra įtrau
kusi seriją apybraižų ir monografijų 
apie lietuviškosios scenos žmones. 
Spaudai jau yra paruošti trys tokio po
būdžio veikalai: V. Mažeikos studija 
apie operos solistą R. Siparį, A. Ruz- 
gaitės — apie baleto šokėjus T. Sven- 
tickaitę ir H. Kunavičių, M. Petuchaus- 
ko — apie dramos aktorių J. Kava
liauską. Neseniai pasirodė informaci
jos leidinys '‘Teatras”, kurio pirma
sis numeris skiriamas originaliosios 
dramaturgijos spektakliams. Antrame 
numėryjė bus aptarti sovietinės ir ru
sų dramaturgijos spektakliai Lietuvos 
teatruose, o trečiajame — Vakarų kla
sika. , V. Kst.

Kunigų Vienybės 
Seimas

šiuomi pranešame, kad Ameri
kos Liet. Kunigu Vienybės Meti
nis Seimas šaukiamas šių metų 
rugsėjo 8 dieną Maspethe, Vieš
paties , Atsimainymo salėje. Sei
mas pradedamas šv. Mišiomis 9 
vai. ryto, posėdžiai 10 vai. ryto. 
Darbotvarkėje Centro Valdybos, 
Centrinių Organizacijų Dvasios 
Vadų, Religinės Šalpos ir provin
cijų pranešimai. Taip pat bus dvi 
paskaitos. Programa bus pranešta 
kunigams aplinkraščiu. Kunigai 
bus nuvesti autobusu į Vatikano 
paviljono koplyčią Pasaulinėje 
Parodoje, kur vyks Šv. Valanda 
4 vai. p.p. Prel. P. M. Juras,

KV pirmininkas

Pasauk Parodos

Šv. Mišios bus laikomos Singer 
Bowl 12.30 vai. Laikys J.E. vysk. 
V. Brizgys. Kaip žinome, P. P. 
Lietuvių Dienos data yra rugpjū
čio 23.

jų medžiotojų. Po tragiškų įvykių 
atvyksta pagalba iš Kalifornijos 
pajūry esančios misijonierių sto
ties ir indėnai išgabenami į žemy
ną. Per neapsižūrėjimą abu žuvu
sio vado vaikai paliekami saloje. 
Nuo laukinių žvėrių berniukui 
žuvus, mergaitė liekasi viena, kol 
po metų eilės ir ji išgelbstima.

Nors filmas daugiausia skiria
mas jaunimui, bet ir suaugusieji 
galės pasigėrėti bendru artistiniu 
grožiu.

Kartu su augščiau minėtu fil
mu rodomas ir “Bullet For a Bad- 
man”. Tai gana įprastos rutinos 
vakarietiškas filmas, kuriame 
gausu veiksmo, pilna spalvotų 
gamtovaizdžių, bei kovų tarp “ge
ro” ir “blogųjų” veikėjų. Pagrin
dinėje rolėje pastebime kaubojiš
kų filmų herojų Audie Murphy. 
Tačiau lietuviškai publikai gal 
bus įdomiausia stebėti Rūtą Kil- 
monytę-Lee naujame jos pasiro
dyme ekrane.

Dėl keletos žiauresnių scenų, 
pavaizduojant kovas su Apačų in
dėnais, filmas gali palikti neigia- 

Detroit 9,1 Įspūdį mažiesiems žiūrovams.
“Robin and the Seven Hoods”. 

Frank Sinatra, Dean Martin, Sam
my Davis Jr., Bing Crosby, Peter 
Falk vardai, be abejo, pritrauks 
nemaža žiūrovų. Be didesnių me
ninių pretenzijų šiame filme nuo
taikingos komedijos stiliuje sten
giamasi pravesti palyginimą tarp 
legendarinio herojaus Robin 
Hood ir Čikagos gangsterių gyve
nimo alkoholio uždraudimo laiko
tarpyje. Iš turtingųjų išviliotus 
pinigus paaukojant vargšams ir 
našlaičiams, Sinatra susilaukia vi
suomenės dėmesio ir pagarbos.

(Nukelta Į 7 psl.)



Mann
REALTORS

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
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.

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.

®$S PORTAS
SPORTINIAI ATSIEKIMAI 

"AUŠROS” VYR. STOVYKLOJE 
NEW WAS AGO JE

Stalo tenisas mergaitėms. I v. N. 
Kėkštaitė, II B. Starkutytė, III G. Ur
bonaitė

Bėgimas mergaitėms. 7-9 mt. I Mi- 
sevičiūtė R., II Razgaitytė L., III Pui- 
dokytė K. 10-11 mt. I Kučinskaitė A., 
II Urbonaitė G., III Norkutė Z. 12-13 
mt. I Malinauskaitė I., II Janeliūnaitė 
I, III Puodžiukaitė D. 14-17 mt. I Star
kutytė B., II Danaitytė A., III Simo
naitytė J.

Bėgimas berniukams. 7-9 m. I Ado
maitis M., II Vaičiulionis, V., III .Gu- 
dinskas A. 10-11 iri. I Kaknevičius S.,
II Karalius Rytis, III Adomaitis P. 
12-13 m. I Misevičius M., II Kuolas A.,
III Dunderas P. 14-18 m. I Žutautas
S. , II Stirbys A., III Petrauskas R.

Plaukimas berniukams. 7-9 m. I v. 
Bartusevičius K. 10-11 m. I Žulys V., 
II Kaknevičius S., III Janeliūnas A. 
12-13 m. I Barkauskas A., II Kuprevi
čius, III Jacikas. 14-15 m. I Puteris A.,
II Žutautas S., III Petrauskas R. Įvl 
amž. I Žutautas, II Barkauskas, III Pu
teris A. Merg. ir berniukų (sroke): 
I Žutautas S., II Kėkštaitė N., III Ker- 
niūtė G., IV Barkauskas A. Iv. stiliais: 
I Kėkštaitė N., II Žutautas S., III Bar
kauskas Arv., IV Kerniūtė G.

Merg. šokimas į tolį. 7-9 mt. I Puo
džiukaitė S. ir Puidokaitė K 9’1, II Mi- 
sevičiūtė R. 7’11, III Dang. Juozapavi
čiūtė 7’3. 10-11 mt. I Urbonaitė G. 
12’3, II Mačionytė L. 11’3, III Damai- 
tytė D. 11’1. 12-13 mt. I Tabulėnaitė
T. 14’, II Janeliūnaitė I. 13’9, III Ma
linauskaitė I. 13’5. 14-16 mt. I Roma- 
novaitė M. 14’4, II Kėkštaitė N. 13’,
III Danaitytė A. 11’9.

Merg. šokimas i augštį. 7-9 mt. I Mi
sevičiūtė R. 3’3, II Puodžiukaitė S. 3’2 
ir Puidokaitė K. 3’2, III Razgaitytė L. 
2’7. 10-11 mt. I Urbonaitė G. 3’9, II 
Dargytė R. 3’7, III Mačionytė L. 3’6. 
12-13 mt. I Tabulėnaitė T. 4’6, II Ja
neliūnaitė I. 4’5 ir Radžiūnaitė R. 4’1. 
14-16 mt. I Romanovaitė M. 4’5, II 
Starkutytė B. 4’3, III Kėkštaitė N. 4’3.

Jieties metimas. 12-13 metų. Tabulė
naitė T. 70’11, Kerniūtė G. 47’1, Priš- 
čeponkaitė D. 39’. 14-16 mt. Starkutytė 
B. 54’7, Kėkštaitė N. 51’4, Simonaity
tė J. 50’6.

Diskas. 12-13 mt. Kerniūtė G. 64’4, 
Tabulėnaitė T. 62’, Janeliūnaitė I 51’3. 
14-16 mt. Kėkštaitė N. 67’11, Simonai
tytė J. 66’2, Danaitytė A. 64’.

Rutulys. 12-13 mt. Malinauskaitė I. 
28’9, Tabulėnaitė T. 28’3, Janeliūnai
tė I. 24’3. 14-16 mt. Starkutytė B. 
26’10, Romanovaitė M. 24’10, Kėkštai
tė N. 24’5.

šokimas į augštį berniukams. 7-9 mt. 
Adomaitis M. 3’8, Tamošiūnas A. 3’7, 
Gudinskas A. 3’4. 10-11 mt. Kaknevi
čius 4’2, Ališauskas P. 3’11, Dubinskas 
K. 3’11. 12-13 mt. Misevičius M. 4’5, 
Kuolas A. 4’1, Norkus J. 4’1, Gudins
kas J. 4’, Barkauskas A. 4’. 14-17 mt. 
Žutautas S. 5*, Strumila G. 5’, Petraus
kas R. 4’11.

šokimas į tolį. 7-9 mt. Adomaitis M.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namu, farmų, žemės sklypu, apartamentu, bizniu. 
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 augs tai, 6 kambariai, gara- 
žds. kdind $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 RU 3-2105
Kreipzttes risair reikalai* ffawclto ooHnincta mUHwj

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

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

$3.400 įmokėti, 7 kamb. dvifjų 
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.

8’9, Gudinskas A. 8’6, Bartusevičius 
8’5. 10-11 mt. Kaknevičius S. 13’9, Ur
bonas A. 11’8, Karalius R. 11’5. 12-13 
mt. Misevičius M. 14’5, Norkus J. 13’8, 
Kuolas A. 13’7. 14-17 mt. Žutautas S. 
17’5, Petrauskas R. 15’9, Strumila G. 
15’5. .

Šokimas su kartim: 14-17 mt. Banai
tis R. 8’2, Stirbys A. 7’5, Žutautas S.- 
7’3.

Disko metimas. 10-11 mt. Ališauskas 
P. 61’11, Kaknevičius S. 60’8, Dubins
kas K. 50’5. 12-13 mt. Barkauskas A. 
75’2, Kuprevičius 70’9, Misevičius M. 
63’5. 14-16 mt. Žutautas S. 146’8, Pu
teris A. 106’, Kernius S. 104’5.

Rutulio stūmimas. 10-11 mt. Kakne
vičius S. 26’1, Karalius R. 23’8, Simo
naitis K. 23’7. 12-13 mt. Misevičius M. 
30’, Kuprevičius 28’4, Norkus J. 27’. 
14-17 mt. Žutautas S. 40’5, Petrauskas 
R. 37’2, Puteris A. 35’6.

Jieties metimas. 12-13 mt. Barkaus
kas A. 70’, Misevičius M. 64’8, Baltrū
nas 59’. 14-17 mt. Petrauskas R. 112’2, 
Žutautas S. 107’6, Puteris A. 97’10. .

Tautinius šokius šoko: Algis Pute
ris, B. Alksnytė, D. Jonikaitė, G. Juo
zapavičiūtė, I. Mačiulytė, J. Norkutė, 
D. žulytė, Z. Norkutė, J. Urbonaitė, 
N. Ruslytė, D. Priščeponkaitė, G. Mar- 
cinėnaitė, R. Misevičiūtė, M. Dubins- 
kaitė, K. Puidokaitė, D. Misevičiūtė, 
R. Girdauskaitė, L. Razgaitytė, J. Mar- 
cinėnaitė, D. Kiaupaitė, D. Juozapavi
čiūtė, R. Dargytė, R. Razgaitytė, D. 
Gudelytė. V.

"VYČIO” SPORTO KLUBAS gavo 
iš Australijos dailią atvirutę su sekan
čiu sveikinimu: “Lietuvių krepšinio 
rinktinė ir išvykos dalyviai siunčia ge
riausius linkėjimus ir sveikinimus iš 
Australijos lietuviams sportininkams 
Kanadoje”. Pasirašė: žaidėjai, išvykos 
vadovai V. Adamkavičius ir R. Gaška, 
rinktinės treneris V. Grybauskas ir J. 
Bulionis, J. šoliūnas, P. Petrutis ir kt.

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos futbolo pirmenybių įdomes

nės pasekmės: Panevėžio Statyba, per
eitų metų meisteris, savo aikštėje prie 
4000 žiūrovų pralaimėjo Vilniaus El
fai; pirmaujanti Kretingos Minija Kau
ne įveikė Inkarą 2:1, Tauragės Tauras 
— Kauno Politechniką 2:4, Kėdainių 
Chemikas — Klaipėdos Maistą.

Rusas A. Pinčiuk, rašydamas apie 
Sov. Sąjungos krepšinį ir jo perspek
tyvas Tokijo olimpijadoje, neaplenkė 
ir Pabaltijo valstybių, štai kaip rašo 
apie tų pavergtų tautų krepšinį:

"Pabaltijo krepšininkai iki karo bu
vo pajėgiausi Europoje (lietuviai du 
kartus, o latviai vieną kartą laimėjo 
žemyno čempionų vardus, estai buvo 
kelių čempionatų prizininkais). Po to, 
kai Latvija, Lietuva ir Estija įsiliejo 
(sic!) į Tarybų Sąjungą, įvyko keletas 
rungtynių tarp Pabaltijo krepšininkų 
ir jų kolegų iš Maskvos, Kijevo, Ode
sos. Pabaltijiečiai daugeliu atvejų pra
laimėdavo, bet netgi savo pralaimėji
mais įrodė, jog tarybinis krepšinis vys
tėsi šiek tiek vienpusiškai. Buvo ak

Lietuvių studentų 
žinios

MOKYTOJA D. SKRIN SKAITĖ ga
lutinai baigė piano studijas gaudama 
A-R.C.T. mokslo laipsnį first honours. 
Tuo būdu darbščioji muzikė ir aktyvi 
skaųfė dabar jau turi du mokslo laips
nius (B.A. iiį AJt.C.T.), o rudenį nu
mato gauti trečią — B.Ed. Sveikina
me!

LIETUVOS STUDENTŲ PRIEVAR
TOS DARBAI VASARĄ. — Lietuvos 
spaudoje vasaros metu daug rašoma 
apie spec, mokyklų moksleivių bei stu
dentų atostogas ir jų darbus kolcho
zuose.

Darbas kolchozuose augštųjų mo
kyklų auklėtiniams privalomas eilė 
metų, o šiais metais Vilniaus Kapsuko 
vardo universitete išleistuose nuosta
tuose teigiama: "... vasaros stovyklos 
ruošiamos tam, kad universiteto stu
dentai dalį savo laisvalaikio, savo 
energijos ir jaunatviško ryžto paskir
tų visaliaudinių uždavinių įgyvendini
mui, prisidėtų prie kolūkinės santvar
kos stiprinimo...’*

Studentai vasaros darbams į kolcho
zus privalo vykti dviem savaitėm. Čia 
negali būti kalbos apie "didelį norą”, 
privalomas jų, vykimas siejamas su 
stipendija bei bendrabučiu. Studen
tams duodama suprasti: jei gauni sti
pendiją, jei gyveni bendrabutyje, tad 
aišku — turi vykti dirbti į kolchozą. 
Toji pati "Tiesa” trumpai mini, kad 
po darbo seka ekskursijos pėsčiomis ir 
laiveliais.. Tai patrauklūs žodžiai, o
tikrovėje, jei studentai neįpratę prie 
fizinio darbo, tai jis — tikrai sunkus. 
Svarbiausia — tai darbas tik už mais
tą, nes nemokamas joks atlyginimas. 
Netenka stebėtis, kad lietuviško jauni-
ino akyse toks darbas laikomas jauni
mo išnaudojimu. (Elta)

STUDENTAMS PASKOLŲ KLAU
SIMAS buvo svarstytas ir primtas fed. 
parlamente. Pagal naują įstatymą, ne
pasiturintieji studentai galės gauti 
metams iki 1.000 dol. paskolą be jokių 
nuošimčių.

STUDENTŲ IR GIMNAZISTŲ EKS
KURSIJOS buvo praėtos organizuoti 
šią vasarą, kad labiau susipažinus su 
Kanada. Jaunuoliai iŠ vienos provin
cijos yra siunčiami į kitas, kad patys 
savo akimis pamatytų kraštą, kuris 
šiuo metu jieško pats savęs. Panašios 
ekskursijos __ numatoma , organizuoti 
kiekvieną vasarą, atostogų metu.

LIETUVIŠKOJI STUDENTIJA VO- 
KIETIJOJ. — Vakarų Vokietijoje šiuo 
metu yra 55 lietuviai studentai. Pasi
skirstymas fakultetais yra sekantis. 
Filosofijos fakultetuose studijuoja 12 
studentų. Iš jų: filologiją 6, sociologi
ją 2, filosofiją 1, kitus mokslus 3. 
Gamtos-matematikos fakultetuose stu
dijuoja 4 studentai. Iš jų: chemiją 2, 
matematiką 1, biologiją 1. Technikos 
fakultetuose studijuoja 7 studentai. Iš 
jų: statybą 4, architektūrą 1, mašinų 
statybą 1, elektriką 1. Medicinos fa
kultetuose studijuoja 18 studentų. Vy
rų 14, moterų 4. Ekonomikos fakulte
tuose studijuoja 4 studentai. Meno 
akademiją lanko 2 studentės. Pedago
gikos institutą lanko 2 studentės. Ži
nių neturime apie 5 studentus.

Vasario 16 gimnazijos abiturientų 
studijuoja 25, kas sudaro 46% visų lie
tuvių studentų. Neseniai iš Lietuvos 
atvykusiųjų studijuoja 8. Doktorantų 
yra trys, neskaitant medikų, kurie vi
si baigia daktaro laipsniu.

Krinta į akis, kad humanitarinius 
mokslus studijuoja tik apie ketvirta
dalis studentų, o "praktiškuosius” 
mokslus 61%. Vokietijos Lietuvių Stu
dentų Sąjungai priklauso 27 nariai. 
Studentų Ateitininkų Vokietijoje yra 
25, jų tarpe 20 studentų. Devyni stu
dentai aktyviai reiškiasi skautų veik
loje.

centuojamas greitis ir fizinė ištvermė. 
Pabaltijiečiai žaidimą grindė technika. 
Sunku pasakyti, kas ką išmokė žaisti 
krepšinį: šis žaidimas, kaip žinoma, 
reikalauja ir technikos, ir atletizmo. 
Bet„ greičiausiai, mokymasis buvo abi
pusis. Ir išdavoje išėjo puikiausias hib
ridas, kurį ir galima pavadinti tarybi
niu krepšiniu. Dabar Pabaltijo krep
šininkai tokie pat ištvermingi, kaip, 
sakysime, maskviečiai ar leningradie
čiai, o tie, savo ruožtu, ne mažiau tech
niški kaip jų kolegos iš Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos”.

Sov. Sąjungos futbolo taurės rung
tynėse Vilniaus Žalgirio komanda, po 
laimėjimo prieš buv. Sov. Sąjungos 
meisterį Torpedo, jau pateko į ketvirt- 
baigmę, nugalėdama sostinėje čelia- 
binsko Lokomotyvą net 4:0. Jų būsi
mas varžovas bus išspręstas iš Mask
vos Spartako ir Alma Atos Kairato
rungtynių.

Jaunių futbolo rungtynėse Lietuva 
nugalėjo Estiją 2:0. Mūsų jaunius tre
niruoja J. Muliolis.

Sportų karalienė — lengvoji atleti
ka — pilnose jėgose karaliauja visame 
pasaulyje. 21-nerių metų norvegas Pa- 
tersonas jietį numetė 87,12 m., page
rindamas italo Livorje pasaulinį rekor
dą — 86,74 m. Lenka? Piartkovski 
diską numetė 60,10 m. Estijoje atsiek
tas 110 m. bėgime su kliūtimis — 14,1 
sek. Ten pat Lipsnis rutulį nustūmė 
18,53 m., o kaunietis A. Varanauskas 
jam pralaimėjo tik 8 cm. Europos- 
meisterė J. Heinė 80 m. su kliūtim 
nubėgo per 10,8, o 200 m. per 24,1 
sek. Lenkas Sidlo jietį numetė 813? 
m., o Kšesinska nušoko į tolį 6,15 m.

K. B.

Lietuvių skautų veikla < PSL- * Tėviškės Žiburiai • 1964. VII. 30.—Nr. 31-32 (758-759)

TĖVELIŲ DĖMESIUI. Skautų-čių 
stovykla užbaigiama rugpjūčio 2 d., 
sekmadienį. Tą dieną 5v. Mišios bus 
11 vai. ryto. Prašome tėvelius paimti 
savo vaikus 3 vaL po pietų ir laikytis 
stovyklos vadovų nustatytos tvarkos, 
kad stovyklos likvidavimas eitų sklan
džiai ir tvarkingai. Prisilaikydami tos 
tvarkos, palengvinsite darbą vado
vams.

VYRIAUSIEJI SKAUTININKAI 
STOVYKLOJE. Seserijos vyr. skauti- 
ninkės pavaduotoja s. Jonikienė ir 
Brolijos vyr. skautininkas Br. Juo
delis liepos 25-26 d. buvo stovykloje, 
ją apžiūrėjo, turėjo pasitarimus su va
dovais. Jūrų skautų-čių vadovai turė
jo suvažiavimą, kuriame nustatė arti
mos ateities planus ir darbus. Jie žiū
ri į ateitį su vilties akimis, kad jūrų 
skautų-čių veikla pagyvės, ir tikisi iš 
visų tėvų, kad tėvai pasmerks atski
lėlių veikimą, kuriuo jie nori suskaldy
ti LSSąjungą.

LIETUVIŠKOS ŽEMĖS IR GINTA
RO ĮMŪRIJIMAS. Sekmadienį, liepos 
26 d., stovykloje Įvyko labai Įspūdin
gas Lietuvos žemės žiupsnelio ir gin
taro įmūrijimas į kątik pastatytą au
kurą. Pradžioje prie lauko altoriaus 
stovyklos kapelionas Tėvas St. Kųlbis, 
SJ, atlaikė pamaldas visai stovyklai 
organizuotai dalyvaujant. Po to įvyko 
pačios įmūrijimo apeigos, kurių metu 
kalbėjo gen. kons. dr. J. žmuidzinas, 
vyr. skaut. Juodelis, vyr. sk. pav. M. 
Jonikienė, LSS Kanados rajono va
das vyr. sk. Skrinskas ir eilė kitų. Ta 
proga keletas skautų buvo apdovanota 
pasižymėjimo ženklais. Jų tarpe — rė
mėjų būrelio pirm. sk. vytis dr. J. 
Yčas ir mecenatas Geležiūnas. Paga
liau Įvyko Įspūdingas paradas, kuria
me dalyvavo virš 300 skautų ir skau
čių.

Sukūrusius lietuvišką akademišką šeimos židinį,

mokytojus p-lę VIDĄ KUBILIŪTĘ ir ALGIRDĄ ŠUKĮ

nuoširdžiai sveikiname —

Toronto Lietuvių Akademikų Draugija

URŠULEI KUKLERIENEI mirus,
jos dukteris Adelę Vaišvilienę, Teresę Dilgienę, 

jų šeimas ir visus gimines esančius giliame 
liūdesyje nuoširdžiai užjaučia —

VI. ir P. Melnykai ir
J. Dambrauskas

Statybinės medžiagos
• įvairios medžiagos namų remontams
• Faniera, plytelės grindims ir luboms
• Dažai, trąšos, cementas, juodžemis
• Geriausios kainos. Atidaryta 8-7.30 v.v.
2 Mulock Avė., teL 769-5171, vak. 762-9759

Sav. B. Saulėnas

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. Kama $14.000.

RONCESVALLES GATVĖ. 8 kambariai per 2 augštus, 2 moderniškos vir
tuvės, 2 vonios, naujas vandeniu alfva šildymas; garažas, geras įvažia
vimas. {mokėti 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

MARYTEI RAMANAUSKIENEI Lietuvoje mirus,
jos sūnų ALFONSĄ RAMANAUSKĄ su šeima, seserį JOA
NĄ SMOLSKIENĘ ir visus jos gimines liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiu —

Stefanija Bieliauskienė

Brangiai Mamytei
U. KUKLERIENEI mirus,

jos dukrai Adelei Vaišvilienei su šeima, dukroms ir sūnui 
su artimaisiais Amerikoje gilią užuojautą reiškiame ir kar
tu liūdime —

Z. O. Stasiuliai

URŠULEI KUKLERIENEI mirus, 
jos dukteris, žentus ir visus gimines giliai užjaučiame —

V. V. Girdauskai
Marija ir Regina Kybartaitės

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4%%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių paskolos 
—6%%. Nariam duodama nemokama gyvybės apdrauda iki $2000. Asme
ninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės i Prisikėlimo parapijos bankelį: 
999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. LE 2-3400. Darbo valandos: pirma
dieniais 10—1.30 ir vakare 4.30-—7; antradieniais 10—1.30; trečiadieniais 
uždarytas; ketvirtadieniais 10—1.30, vakare 4.30—7; penktadieniais 10— 
1.30, vakare 4.30—8; šeštadieniais 9—12; sekmadieniais 9.30—1.

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 Reis. tel. RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

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

T. BARNABAS MIKALAUSKAS, 
OFM, STOVYKLOJE. T. B. Mikalaus
kas, OFM, St. Catharines liet, klebo
nas, liepos 25 d. lankėsi stovykloje ir 
pašventino jo padovanotą stovyklai pa
statą. Gaila, kad nebuvo galima pra
vesti šventinimo apeigų, kaip buvo nu
matyta, nes prasidėjęs lietus tai su
trukdė. Bet ir nepalankioms sąlygoms 
esant šventinimas atliktas iškilmingai. 
Žodį į skautus-tes tarė T. Barnabas, 
jam atsakė stovyklos viršininkas ir vi
si stovyklautojai. T. Barnabas padėko
jo. Labai gaila, kad T. Barnabas nega
lėjo ilgėliau pasilikti, nes turėjo grei
tai išvykti.

STOVYKLAVIETĖS VAIZDAS PA- 
SIKEITĖ. Per paskatinę savaitę sto
vyklos vaizdas pasikeitė įdedant daug 
darbo stovyklos vadovams-vėms ir vi
siems stovyklautojams bei talkinant 
tėvams. V. Juškevičius ne tik savo 
lėšomis, bet sumanumu ir raumenimis 
pakeitė paplūdymį. Aikštėje atsirado 
naujas kryžius, žuvusiems paminklas, 
aukuras su stovyklos ugnimi, kuri 
degs visą stovyklos laiką.

Kiekvienam lietuviui būtų patartina 
šią stovyklą aplankyti ir pabūvoti jos 
svečiu. Svečiai laukiami ir bus malo
niai sutikti.

NAUJAS GILWELLISTAS. Sktn. 
Feliksas Mockus šią vasarą lankė Gil- 
wellio mokyklą pas kanadiečius skau
tus, skautų vyčių skyriuje. Reikia 
manyti, kad šią antrąją dalį sėkmingai 
baigė. Pirmąją dalį buvo atlikęs prieš 
kelis metus. Sveikiname sktn. Feliksą, 
pirmąjį lietuvį skautų vadovą bebai
giantį šią mokyklą. Feliksas iš GilweL 
lio kursų atvyko Romuvon.

Tautos laisvė įgyjama aukomis, 
tad aukok Tautos Fondui.

H

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

ST. CLAIR ST. W.

2 MULOCK

JUNCTION RD.

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS

RUNNYMEDE

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.

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 
bimgalas, puikus didžiulis 
recreation kambarys su ba
ru, 2 vonios, garažas su pri
vačiu įvažiavimu.

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

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

i
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A. J. MORRIS
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, x$1.500 įmokėti, 
plytinis, 2 virtuvfe, krosnis, už- 
pak. įvažiavimas, garažas, naujai 
atremontuotas, vienas mortgičius 
balansui, $12.000.

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

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165

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

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

VAKARINĖJ MIESTO DALYJE: 
$25.000 įmokėti, ultra, liuksusinis 

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

"GOLDEN MILE” RAJONE
$25.000 įmokėti už 28 butų (14—1 

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

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

augštų apartamentinis pasta
tas. 26 garažai ir 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 turi parduo
ti. Nepraleiskite šios retos 
progos.

HOTELIS — PIETINĖJ ONTARIO 
$20.000 Įmokėti. Parduoda 13.000 

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

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Namų telefonas: BE. 3-5996
virtuvės, garažas, užpakalinis Įva-

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.

Lenkų pasekmės: su kartimi V. So
kolovski 4,84 m. (rekordas), rutulio 
stūmime — V. Komaras 19,50 m., dis
ko — Berger 58,25 m.



SPECIALUS IŠPARDAVIMAS

krautuvės pertvarkymo proga!

Šis išpardavimas vyksta tik Roncesvalles g-vės krautuvėje.

MOHAWK FURNITURE LTD
Krautuvės: vakaruose, 137 Roncesvalles Avė. 

Tel. 537-1442

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

Taisome visos modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškas stereo, patefonas, 
transistorias ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

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

Balys Maskeliūnas, Member LUA 
Telefonas 251-4864

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių fen ... ,,, 

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 — 6%%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.

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.

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.

OILS LTD. ATSTOVAS

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

^PARKDALE
Benzino stotis - Garažas

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

NORĖDAMI PADARYTI VIETOS DARBININKAMS, ATLIEKANTIEMS 

REMONTO DARBUS, DAUGUMĄ PREKIŲ
PARDUODAME SAVIKAINA:

• {VAIRIUS BALDUS, 
ELEKTRINES KROSNIS,
• VAIKŲ BALDUS, •

• ŠALDYTUVUS, • DUJINES IR
• TELEVIZIJOS IR RADIJO APARATUS, 
VEŽIMĖLIUS, • KILIMUS ir T.T.

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

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

Sav. R. STASIULIS

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

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

VISŲ RUSIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiaingas ir garantuotas.

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

t

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

Melsvu delfinų sala
(Atkelta iš 5 psl.)

Šis truputį virš dviejų valandų 
trunkąs spalvotas filmas gal su
teiks kiek prasiblaškymo suaugu
siems ir vyresniam jaunmui. Mu
zikos mėgėjai ras net aštuoias 
naujas dainas.

“The Patsy”. Jerry Lewis mė
gėjams ir gerbėjams šiame filme 
suteikiama staigmena — jis atlie
ka ne tik pagrindinį vaidmenį, 
bet taip pat prisidėjo prie filmo 
teksto paruošimo ir pats šį filmą 
surežisavo. Jam prisidėjus ir prie 
filmo finansavimo, Lewis turėjo 
pilną galimybę pasirodyti laisvai 
pagal savo norus ir sugebėjimus. 
Deja, rezultatas nuviliantis.

Blankiame turiny stebime fil
mų gamintoją, režisorių, tekstų 
paruošė  ją ir agentą besirūpinant 
kas pakeis jų proteguojamą komi
ką, kuris neseniai žuvo lėktuvo 
nelaimėje. Viešbučio patarnauto- 
tas savo komiškais gestais ir įvai
riaspalviais gabumais atkreipia 
grupės dėmesį ir taip “padėtis iš- 
gelbstima”. Visa filmo eiga per
pinta įprastinėmis Jerry Lewis 
grimasomis ir gestais.

šalutiniuose vaidmenyse pasi
rodo. Ina Bali, Keenan Wynn, ne
seniai miręs Peter Lorre, Hans 
Conreid ir kt.

Vaikams gal ir bus įdomu, bet 
nedaug suaugusių pajėgs ištverti 
iki filmo galo.

“The Long Ships”. Filmų ga
mintojai savo planuose tikėjosi 
sukurti patrauklų nuotykių fiL 
mą. Deja, šis bandymas suteikti 
naują požvilgį į senosios Skandi- 
jos ir maurų gyvenimą tenka lai
kyti didžiausiu fiasco kelių pas
kutinių metų eigoje.

Skaridijos vado sūnus ir maurų 
princas rungtyniauja kuris pir
mas atras paskendusį didžiulį 
auksinį laivą. Be abejo, kol dvie
jų valandų filme savo tikslą pa
siekia, įsivelia į eilę neįtikinančių 
situacijų.

Tikrai nuostabu, kaip prie to
kio menkaverčio filmo pastatymo 
prisidėjo su savo vaidyba Sidney 
Poitier ir Richard Widmark.
Tiek dėl perdėto naivumo, tiek 

dėl keletos nekuklių scenų filmas 
nepatartinas nei suaugusiems nei 
vaikams. Gal ir sudomins vieną 
kitą suvaikėjusį žiūrovą.

“Two are Guilty”. Buvęs teisi
ninkas ir vėliau perėjęs į filmų 
gamybą prancūzų režisorius And-

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

BE 9-1659

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.

Kanados L. Fondas 
Br. Kolumbijoje

Kanados Lietuvių Fondo aidas 
j'au pasiekė Pacifiko krantus. Ne
seniai sutikęs būti Fondo atstovu 
tolimiausioje lietuvių kolonijoje 
Vankuvery, veterinarijos gydyto
jas Julius Sakalauskas pirmutinis 
atsiuntė savo įnašą $200. Tai ge
ras pavyzdys kitiems Fondo įga
liotiniams, kurie dar nėra davę 
įnašų. Pagrindinė ir logiška vi
siems aukų rinkėjams taisyklė 
yra: kad gauti auką iš kito, visų 
pirma reikia pačiam rinkėjui au
koti. Iš 10 Fondo įgaliotinių tik 
6 yra Fondo nariai. Mielam Fon
do atstovui p. Sakalauskui nuo
širdi padėka. KL Fondas

Autovežimių 
gamyba kyla

Per pirmąjį šių metų pusmetį 
Kanadoje pagaminta 423.081 ke
leivinis automobilis ir sukveži- 
mis. Tuo pačiu laiku praeitais 
metais buvo pagaminta 351.321 
autovežimis.

JA Valstybėse per pirmąjį pus
metį pagaminta 4.431.856 kel. au
tomobiliai, praeitais metais — 
3.995.804. Anksyvesnis rekordas 
1955 m. — 4.257.150.

re Cayatte šiame filme bando 
įžvelgti teisingumo administravi
mo silpnybes ir žmogiškojo pajė
gumo ribotumą kaltės nustatyme.

Du jaunuoliai, kalti dėl vaiko 
pagrobimo ir jo žuvimo, gaudo
mi policijos, bet areštavimo mo
mente atsiranda ir trečias asmuo. 
Ęuris iš jų nekaltas? Visi trys 
jaunuoliai bando surasti įtikinan
tį alibi. Teismui nepajėgiant nu
spręsti kurie iš jų yra tikrieji kal
tininkai, visi trys jaunuoliai palei
džiami į laisvę. Įerzinta minia 
nelauktai įvykdo pati savo spren
dimą.

Nors režisorius bando įvykių 
eigą pristatyti su psichologiniu 
įtikinančiu pagrindu, tačiau pa- 
pagrindinių veikėjų — Anthony 
Perkins, Renato Salvatori ir Jean- 
Claude Brialy — vaidyba nepaky
la virš banalaus vidurkio.

Dėl kaikurių scenų ir dialogų 
šiurkštumo šis* filmas rezervuoti- 
nas vien suaugusiems.

Mūsų krepšininkų rinktinė Australijoje
(Atkelta iš 3 psl.) 

čiau tai nieko nereiškia prieš pa
reigą reprezentacijoje.

ATSISVEIKINA SU 
ANDRIKONIU
Ir Tasmanijoje yra nusipelniu

sių mūsų tautiečių. Burnie mies
te dirba kaip sporto direktorius 
Antanas Andrikonis. Vietinių gy
ventojų apgailestavimu, jis lie
pos 21*d. išvyko. Sutapimas, nes 
prieš jam išvykstant mūsų rink
tinė kaip tik žaidė rungtynes 
prieš Burnie miesto rinktinę. 
Miesto rinktinėje buvo ir pats 
Andrikonis, jaunas ir guvus krep
šininkas.

Gaila, kad gražaus pajūrio ne
matėme, nes į Burnie patekome 
jau sutemus. Čia vėl mūsų laukė 
sausakimša salė ir šaltas vėjas. 
Ligi. ryngtynių šildėmės kava. 
Kai kova prasidėjo, visus sušildė 
mūsiškis puikus žaidimas. Mūsų 
vyrai pirmauja nuo pradžios. Če- 
kausko ir vėl niekas negali su
stabdyti, o Modestavičius išnau
doja net aštuonetą baudų. Gyni
me puikiai dirba trys * ilgieji: 
Slomčinskas, Šilingas ir Jesevi
čius.

Antrame kėlinyje darban pasi
leidžia Varnas ir Sedlickas. Be 
to, prisideda ir Čekauskas. Prie
šininkas masinės atakos neatlaiko 
ir pasiduoda net 83:50 (40:24) pa
sekme.

PIRMOJI ŠIMTINĖ
Sekančią dieną, liepos 21, pa

liekame Devenportą ir skrendam 
Tasmanijos sostinėn, į Hobart. 
Čia mus susitinka vietos lietuvių 
bendruomenės atstovai ir išskirs
to pas save į privačius namus 
nakvynei.

Po pietų dalyvaujame oficialia
me priėmime pas miesto burmist
rą. Jis džiaugiasi mūsų atvykimu, 
o mes džiaugiamės juo, jo miestu 
ir mums duodama šilta arbata. 
Lauke purkščia šaltas Tasmani
jos žiemos lietus.

Vakare — mūsų atsilankymo 
didžiausio uždavinio vykdymas. 
Turime žaisti prieš Hobarto mies
to rinktinę. Vaizdas jau mums 
įprastas. Graži, šalta salė. Pilna 
žiūrovu, kurių tarpe apie šimtinė 
lietuviškų širdžių.

šiandien mūsų vyrams sekasi. 
Tik pirmose minutėse australio- 
kai dar tempiasi, bet netrukus 
mūsų greitų antpuolių nepajėgia 
suvirškinti, ir mūsiškiai pirmą 
kėlinį baigia rekordiniai 57:28.

A " ‘ ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. o 672 LANSDOWNE ĄVE., TORONTO

ATSTOVAUJAMOS KANADOS. J.A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944

JOHN V. MARGIS, Phm.B.

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

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE 
Moteriškos kojinės

Kas naujo Kanadoj?
Tėvam apsaugoti nuo vaikų 

reikėtų pravesti atskirą įstaty
mą, — pareiškė Ontario prov. 
parlamento narys G. Carton. Tė
vam sulaukus senatvės, vaikai 
dažnai pradeda reikšti pretenzi
jas į jų santaupas, nuosavybes, 
net verčia turtą jiems užrašyti ir 
neretai tėvus atiduoda į senelių 
namus ar psichiatrines ligoni
nes.

Rasinė diskriminacija Kana
doje oficialiai neegzistuoja, 

tačiau praktikoje nėra viskas 
taip gražu. Kas liečia imigraci
ją, tai nebaltieji beveik neįsi- 
leidžiami. Visų atvykstančių imi
grantų 95% yra baltieji, nors 
viso pasaulio ir Britų Common- 
whealto daugumą sudaro juodo
ji ar geltonoji rasė.

Rūkymo kenksmingumą la
biausiai pripažįsta gydytojai. Iš 
apklausinėtų 5000 gydytojų Ka
nadoje anksčiau rūkę prisipaži
no 79%. Šiuo metu rūkančių yra 
tik 47%, iš kurių cigaretes rūko 
tik 25%, kiti rūko pypkes arba 
cigarus. Visų gydytojų 97% pa
reiškė, kad rūkymas yra kenks
mingas sveikatai. Labiausia sa
vo pacijentus atkalba nuo rūky
mo krūtinės chirurgai, kurie tą 
žalą greičiausia pastebi.

Kvepia šimtine. Antroje žaidimo 
pusėje rinktinė nė nemano atleis
ti. Atrodo, kad ji nori palikti pri
siminimą Tasmanijai tokį, jog 
niekada ji mūsų viešnagės nepa
mirštų. Jau pirmose žaidimo mi
nutėse, priešininkui nė nepaste
bėjus, mūsiškiai įmeta dar 12 taš
kų, ir mes esame pakeliui į pir
mosios šimtinės pasekmę.

Likus žaisti dviem minutėm ir 
esant 98:49 pasekmei, Varnas pa
vagia kamuolį, varosi, meta du 
kartu, bet neįmeta. Tačiau prie
šininkas jį sufauluoja. Ne. Jis ne
pasiekia šimtinės, nes teišnaudo- 
ja tik pirmąją baudą.

Keliom sekundėm vėliau, stai
giai prasmunka Jankauskas, ilgas 
pasas ir kamuolys krepšyje. Paga
liau pirmoji šimtinė.

Su Tasmanija atsisveikinam 
laimingi, nes už jos blogą orą at- 
silyginom trim tvirtais laimėji
mais. Šitie laimėjimai svarbūs to
limesniam nuotaikos palaikymui.

Atsisveikinimo rungtynių ga
lutinė pasekmė 105:49 (57:28) įro
do mūsų nepaprastą pranašumą.

ESAME GIRIAMI 
IR GERBIAMI
Tasmanijos spauda, radijo bei 

televizijos stotys mūsų rinktinę 
išgyrė ir pagarbino: Visokiausi at
siliepimai dėl mūsų gero pasiro
dymo buvo geriausi. Tur būt be
ne pirmą kartą taip plačiai čia 
nuskambėjo ne tik lietuvio spor
tininko, bet ir Lietuvos vardas.

Prieš akis dar daug sunkių ko
vų-, tačiau kelionė Tasmanijon ne
buvo veltui, nes ji bus paskatini
mu mūsų rinktinei ir toliau ginti 
garbingai mūsų vardą.

Žaidė ir taškus pelnė prieš vi
sas tris — Devon port, Bernie ir 
Hobart — komandas: čekauskas 
20, 22, 12; Varnas 14, 16, 20; Ši
lingas 14, 8, 18; Sedlickas 11, 6, 
9; Slomčinskas 12, 6, 6; Modes- 
tavičius 6, 13, 8; Bazėnas 4, 2, 4; 
Jankauskas 2, 2, 6; Motiejūnas 2,
2, 8; Adzima 0, 2, 2; Jesevičius
3, 4, 12.

Red. prierašas: Paskutinėmis 
žiniomis, po aštuonių laimėtų 
rungtynių, atėjo ir pirmasis pra
laimėjimas. Mūsų rinktinė pra
laimėjo prieš Victoria valstijos 
rinktinę 58:67._______________

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

Skambinkite LE. 34912.

Visos Kanados radijo ir tele
vizijos stotys turėtų būti kont

roliuojamos ir atsakingos parla
mentui. Tokį pasiūlymą padarė 
valdžios kontroliuojama CBC 
stotis. CBC jau anksčiau buvo 
daug kieno kritikuojama, nes 
dažnai palaikiusi valdančios par
tijos politiką. Privačių stočių su
varžymas susilauktų dar daugiau 
kritikos.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

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

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

NEIMAN,

SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)
Tel. įstaigos: WA 4-9501
Tel. namų: BE 3-0978

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W„ Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

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

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

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

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga.

..ŠYPSENOS..
Nevykęs klausimas

Parke ant suolelio sėdi vyrukas 
ir mergina. Vyrukas klausia:

— Ar galiu tave pabučiuoti?
Atsakymo nėra.
— Brangioji, nejaugi man pa

vydėsi bučkio?
Vėl tyla.
— Nejaugi tu esi kurčia ir be

jausmė?
— Visai ne. Bet man rodos, tu 

esi paralyžuotas, — atšovė mer-

Priežastis
— Kodėl gi pasitraukei iš mū

sų klubo?
— Tu tik įsivaizduok. Išrinko 

mane iždininku, o pinigus nutarė 
padėti į banką ...

Vis atvirkščiai
Kažkoks filosofas pasakė:
— Gyvenimas jaunystėje — 

klaidžiojimas subrendusiųjų am
žiaus dausose, gyvenimas ir dar
bas senatvėje — prisiminimai 
praeities laikų...

Gili žmonos meilė
Mr. MacDonald, turtingas Glas- 

gowo pramonininkas ir mylintis 
savo žmoną vyras, pasimirė. Pri
blokšta liūdesio, jo žmona gavo 
apdraudos 100.000 dolerių.

žvelgdama su ašaromis akyse 
į čekį, sujaudintu balsu ji tarė 
apdraudos agentui:

— Tikėkite manimi, mielai ati
duočiau pusę šios sumos, jei tik 
mano vyras galėtų sugrįžti...

Parinko Pr. Al.

ar JŪSŲ automobilio

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

49 Cameo Cres., TORONTO 9, Ont.

DR. E. ZUBRIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

D R. 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 W A 1-3924

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

A
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Daug lietuvių, atostogaujančių ar 

savaitgaliais atvykusiųjų, dalyvavo pa
rapijos stovyklos koplyčioje. Stovyk
los vaikai 9 vai. pamaldose aktyviai 
įsijungė kartu su pamaldas laikančiu 
kunigu į šv. Mišių atsakus. Pamaldos 
sekmadieniais stovykloje yra 9, 10 ir 
11 vai., o šiokiadieniais stovyklavimo 
metu — 9 vai. ryto.

— Ryšium su Tėvų pranciškonų va
dovybės naujais patvarkymais, šv. Jo
no Kr. parapija ir jos kunigai nuošir
džiai sveikina. Ypatingi sveikinimai T. 
PUfcidui, su kuriuo pastoracijos darbe 
daug bendrų reikalų tenka turėti, lin
kint jam daug Viešpaties palaimos, 
sveikatos ir asmeninės laimės. Tejun- 
gia abi Toronto liet parapijas ateities 
kelyje krikščioniška tarpusavio mei
lė ir lietuviškas idealizmas.

— Kun. J. Staškevičius, šiuo metu 
einąs stovyklos kapeliono pareigas, 
savaitgaliui buvo išvykęs į Otavą, kur 
moterystės ryšiais palaimino mokyto
jus Algirdą Šukį ir Vidą Kubiliūtę.

— Pirmojo penktadienio proga, rug
pjūčio 7 d., bažnyčioje laikomos pa
maldos 7.30 v. vakare, o po rytinių 
pamaldų išvežiodama Komunija ligo
niams i namus.

— Pakrikštyta: Judita Neris Lisa 
Vėlyvytė ir Zenia Rhoda Keturakytė.

— Nuoširdžiai užjaučiame K. Lau
rinaičių šeimą tragiškai žuvus jų my
limam sūneliui Pauliukui.

Gerojo Ganytojo stovykla pa
mažu eina prie galo. Iškilmingas 
stovyklos uždarymas įvyks ši šeš
tadienį, vakare, per laužo iškil
mes. Stovyklos vadovybė kviečia 
visus šiais metais stovyklavusius 
atvykti į iškilmes. Praėjusį šešta
dienį prie laužo nuotaikingai pra
ėjo lietuvio partizano pagerbimas. 
Praėjusio sekmadienio popietę 
įvyko draugiškos krepšinio ir 
tinklinio rungtynės tarp ateitinin
kų stovykloje esančių sportinin
kų ir Gerojo Ganytojo stovyklau
tojų. Rezultatai gana “džentelme
niški”: ateitininkės mergaitės 
krepšinyje prieš jonininkes lai
mėjo 1:14 ir tinklinį 7-15; 9-15. 
Berniukų komandose reikalai iš
ėjo kiek kitaip: G.G. komanda 
prieš ateitininkų berniukų ko
mandą laimėjo: krepšinyje 14:31 
ir tinklinyje 15-6; 15-5. G.G. sto
vyklautojai buvo padarę taip pat 
ekskursiją pas at-kus “Aušros” 
stovyklon pasižiūrėti lietuviškų 
filmu, fe

Nelaimė Wasagoje. — Pereitą 
sekmadienį, besimaudydamas ne
toli vasarnamio, kuriame buvo 
apsistojęs, paskendo torontiškių 
Kazimiero ir Adelės Laurinaičių 
vienturtis septynių metų sū
nelis Pauliukas. Kaip pasakoja jo 
tokio pat amžiaus draugas, kuris 
kartu maudėsi, Pauliukas vande
nyje buvo arti kranto ir lengvai 
kojomis siekė žemę. Nelaimė įvy
ko jam pasinėrus ir užsigavus į 
akmenį. Draugas ragino Pauliu
ką iškilti, bet šiam neiškilus, sku
bėjo į krantą pranešti vyresnie
siems* Vyresnieji rado Pauliuką 
be sąmonės vandenyje ir bandė 
atgaivinti dirbtinu kvėpavimu, 
tačiau vaikas neatsigavo. Iškvie
tus policiją ir ambųlansą, berniu
kas buvo nugabentas į Colling- 
woodo ligoninę, bet ir ten gydyto
jams nepavyko jo atgaivinti.

Velionis pašarvotas Ryan ir 
Odette laidotuvių namuose. Lai
dojamas trečiadienį iš Prisikėli
mo par. bažnyčios Šv. Jono lietu
vių kapinėse. Berniuko tėvas, K. 
Laurinaitis, sūnaus nelaimės su
krėstas, yra patalpintas šv. Juoza
po ligoninėje.

Mus aplankė: Vincas Micevi- 
čius iš Newton, Mass., atostogau
damas Kanadoj, pratęsė prenu
meratą ir paaukojo laikraščiui 
$2. J. Zabulionis iš Čikagos, taip 
pat atostogaudamas, naujai užsi
prenumeravo “Tž”.

Dr. V. Paprockas, žinomas šir
dies chirurgas iš Niujorko, atosto
gų proga vykdamas žuvauti į Ka
nados šiaurę.

Atvyko iš Lenkijos. — Laivu 
“Batory” iš Lenkijos į Torontą 
kaip turistė atvyko Bajorinienės 
sesutė Aldona Kovalskytė ir į Ha
miltoną JKereckienės sesutė Ma
rytė Venslauskaitė.

ŠOKĖJŲ PADĖKA
“Gintaro” šokėjai ir vadovas nuo

širdžiai dėkoja šv. Jono Kr. parapijos 
kleb. kun. P. Ažubaliui, kuris pirma
sis mūsų išvykai paaukojo $100. Ačiū,

“Gintaro" šokėjai

Prisikėlimo par. žinios
— Netekus sūnaus Pauliuko, didelio 

liūdesio valandoje giliai užjaučiame 
Adelę ir Kazį Laurinaičius ir visus ar
timuosius. A.a. Pauliukas palaidotas 
šios savaitės trečiadienį.

— Lietuvoje mirus motinai, nuošir
džiai užjaučiame Alfonsą Ramanauską 
ir jo šeimą.

— Kitą šeštad., rugp. 8 d., 8 v.r., lai
komos gedulingos Mišios už L Girdzi
jauskienės neseniai Lietuvoje mirusią 
motiną aa. Anelę Verslovienę.

— Pr. savaitę parapijoje lankėsi ir 
pr. sekm. 11 vai. Mišias laikė ir pa
mokslą sąkė neperseniausiai į kuni
gus įšvęstas salezietis vienuolis Tė
vas Mečys Burba. Po Mišių svečias su
teikė primicijų palaiminimą. Nuošir
džiai dėkojame.

— šį sekmad. Tėvų pranciškonų sto
vyklavietėje N. Wasagoje prasideda 
dvisavaitinė specialiai jaunesnio amž. 
vaikučiams skirta stovykla. Mieluosius 
tėvelius raginame savo vaikučius leis
ti Į šią stovyklą ir juos Į ją užregist
ruoti iki šio ketvirtadienio vakaro.
. — Pr. savaitę naujoji liet, pranciš
konų vadovybė padarė vienuolių pa
skirstymus. Jie palietė ir Prisikėlimo 
vienuolyną ir Prisikėlimo parapiją: 
vienuolyno viršininku paskirtas T. 
Paulius; Prisik. par. klebonu paliktas 
T. Placidas, o par. vikarais, be paliktų 
T. Pauliaus ir T. Kųmelijaus, dar at
keliami T. Tarcizijus Garbukas ir T. 
Ambrozijas Prakapas. Dauguma pasi
keitimų įvyks sekantį mėnesį.

— Šį sekmad. po paskutinių Mišių 
bažnyčioje bus tretininkų mėn. susirin
kimas. Mišios kongregacijos intencija 
— 9 vai. ryto.

— Šį sekmad. Prisikėlimo bažnyčio
je švenčiami pranciškoniškieji Porcin- 
kulio atlaidai. Kadangi atostogų lai
kas, nuo didesnių iškilmių susilaikom. 
Visuotinius atlaidus — vienus už save, 
o kitus už mirusius — galima pelnyti 
nuo šio šeštad. pietų iki sekmad. vi
durnakčio. šį šeštad. ir sekmad. Prisi
kėlimo bažnyčia bus atidara iki 9 v.v. 
Atlaidams pelnyti sąlygos įprastos: iš
pažintis savaitės bėgyje prieš ar po 
šventės, Komunija, bažnyčios lanky
mas ir 6 poteriai šv. Tėvo intencija. 
Kadangi šiuo metu kunigų skaičius pa
rapijoje nedidelis, sekmad. nebus įma
noma išklausyti visų išpažinčių. Tokiu 
būdu jos bus klausomos dar šį šeštad. 
6—8 vai. vak.

♦

Ateitininkų stovyklos oficialus 
uždarymas įvyks šeštadienį, rug
pjūčio 1 d., 12 vai. Tėvai prašo
mi pasirūpinti stovy kiauto j'ų atsi
ėmimu.

Ponios ir panelės Onos, jų šven
tosios dienos proga, buvo* visur 
gražiai pagerbtos. Wasagoje pla
tesnis pagerbimas buvo'pas Oną 
Jonaitienę ir Oną Banelienę, o 
vyr. skautės “Romuvos” stovyk
loje pasveikino vieną iš savo va
dovių O. Gailiūnaitę.

Rugpjūčio 3 dieną, pirmadienį, 
ryšium su valstybine švente, Pri
sikėlimo par. bankelis, neveiks.

Lilė Naujokaitė ir H. Jukna, 
liet, evangelikų liut. “Vilties” pa
rapijos, ruošiasi susituokti rugsė
jo 26 d. Sutuoktuvės įvyks Al
hambra United Church, kurioje 
vyksta ir “Vilties” parapijos pa
maldos.

Uršulė ir Jonas Bleizgiai, pla
čiai žinomi “Jawa Shoppe” resto
rano savininkai, praeitą šeštadie
nį atšventė savo vedybinio gyve
nimo sidabrinį jubilėjų. Šv. Jono 
Kr. par. salėje įvyko pokylis, ku
riame dalyvavo apie 100 svečių iš 
Toronto, Hamiltono, Bostono* ir 
Čikagos. Jubilijantus sveikino ev. 
kun. kleb. A. Trakis, kun. kleb. 
P. Ažubalis, mokyt. Edm. Miliaus
kas, H. Rožaitis, duktė Rūta Ži
linskienė, taip pat buvo perskai
tyta daug sveikinimo laiškų bei 
telegramų ir įteikta daug puikių 
dovanų, šeimos bičiulis A. Bajori- 
nas padeklamavo savo specialiai 
jubilijantams sukurtą eilėraštį. 
Visi linkėjo, kad šis gražus šei
mos židinys dar ilgai ir laimingai 
klestėtų ir bujotų. Pokyliui vado
vavo J. R. Simanavičius.

Ta pačia proga sekmadienį 
kun. A. Trakis pakrikštijo jubi- 
lijantų anūkę Loretą Liliją, ev. 
kun. Algimanto ir Rūtos Žilins
kų dukrelę. D. B.

rugsėjo 6 d., sekmadienį. 12 vai. 
Mišios, 2 vai. p.p. — Kryžiaus ke
lias. Kaip žinome, Midlande, Ka
nados kankinių šventovėje, vado
vaujamoje T. jėzuitų, yra pasta
tytas lietuviškas kryžius, skirtas 
Lietuvos kankiniams prisiminti. 
Po Kryžiaus kelio, lietuviai mal
dininkai susirenka prie šio kry
žiaus bendram susitelkimui ir 
Lietuvos didvyrių prisiminimui.

Katalikų Fed. Toronto sk.
ŠOKĖJŲ SKUNDAS

Toronto tautinių šokių grupė 
rugpjūčio mėn. 23 d. planuoja va
žiuoti į Lietuvių Dieną Niujorko 
Pasaulinėje parodoje. Ten ji at
stovaus Toronto koloniją, ypatin
gai jaunimą. Per visus metus šo
kėjai ruošėsi tam pasirodymui. 
Gaila, jeigu dėl lėšų stokos gru
pės darbas liks veltui. Kelionės 
išlaidos yra didelės, apie $600. 
Jeigu Toronto visuomenė galėjo 
nuoširdžiai paremti sportininkus, 
išvykusius į Australiją, ar negalė
tų taip pat paremti savo jaunimo? 
Torontas yra didingas, kaip lietu
vių kolonija. Ar ne mes išlaikome 
dvi parapijas, tris stovyklas, ke
lis chorus ir t.t. Kodėl tat negalė
tumėm išlaikyti vienintelės To
ronto taut, šokių grupės? Ar ne 
Hamiltonas išlaiko tris šokių gru
pes? Tikrai būtų mums gėda, jei
gu nenuvažiuotume į Lietuvių 
Dieną tik dėl tos priežasties, kad 
trūksta lėšų. Jeigu Toronto vi
suomenė nekreips dėmesio į šią 
problemą, “Gintaro” tautinių šo
kių grupė tikrai nustos nuotaikos 
ir *galų gale gali pranykti.

Taigi mes, šokėjai, prašome jū
sų aukų, kad galėtume atlikti sa
vo tikslą, atstovaujant Toronto 
jaunimą šioje iškilmingoje šven
tėje. Aukas prašome siųsti Gied
rei Rinkūnaitei, 146 Close Ave., 
Toronto, arba Danai Tamošaus- 
kaitei 236 Dovercourt Rd., Toron
to. Be to, prie liet, bažnyčių To
ronte ir Wasagoje bus renkamos 
aukos sekmadieniais.

Grupės šokėjai
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ STOVYKLA 

7—13 METŲ JAUNIMUI. Tradicinė 
“Aušros” stovykla jaunesnio amžiaus 
jaunimui — 7-13 m. — bus nuo rug
pjūčio 2 iki 18 d. Tėvu pranciškonų 
stovyklavietėje New Wasaga.

Stovyklos vadovybę sudarys: T. Pau
lius ir T. Rafaelis — dvasios vad.; Vy
tautas Staškevičius iš Klevelando — 
komendantas, L. Nagevičienė iš Kle
velando, A. Sapijonytė ir A. Grigai
tė — mergaičių vadovės, dr. M. Ra- 
mūnienė iš Otavos — kultūros progra
mos vad., R. Mackevičiūtė iš Kleve
lando — taut, šokių vad., D. Augaitytė
— sporto ir laužų vad., P. Dranginis
— beniukų vad., A. šeškuvienė — gai
lestingoji sesuo; J. Gudinskas iš Ha
miltono — ūkio vedėjas, S. Simonai- 
tienė, M. Razgaitienė, M. Gudelienė, 
A. Bubelienė, S. Kaknevičienė, M. Va
liulienė, M. Jurėnienė, Gaižutienė iš 
Klevelando, — šeimininkės.

A. Zaikauskaitė Wasagoje su
ruošė savo į JAV išvykstančiam 
tėveliui išleistuves. Dalyvavo di
delis būrys draugų, vadovaujamų 
J. Račio.

PADĖKA
Po ilgos ir sunkios ligos Viešpačiui 

pašaukus amžinybėn žmoną ir motiną 
a.a. Oną Janušauskienę—Janus, nori
me išreikšti mūsų nuoširdžią padėką 
visiems, kurie ją lankė ligoninėje, at> 
siuntė gėlių, užuojautos laiškų, dova
nų. Didelis ačiū kunigams, kurie atlai
kė iškilmingas pamaldas Prisikėlimo 
bažnyčoje, būtent T. Kornelijui Buč
iniui, kun. dr. J. Gutauskui, kun. P. 
Ažubaliui, kun. S. J. McDonald, kun 
Br. Jurkšui Dėkojame už dalyvavimą 
laidotuvėse giminėms, draugams, kai
mynams, karsto nešėjams, gėlių ir šv 
Mišių aukotojams. Jūsų visų nuoširdu
mas mūsų nelaimės ir skausmo metu 
yra dėkingai priimamas. Dar kartą vi
siems nuoširdžiausias ačiū.

Jonas Janušauskas ir dukros

š.m. liepos 18 d. N. Wasagoje
• • zz a* v «« ______

mėms, stovyklautojai galėjo gėrė
tis savo darbo vaisiais ar pasiryž
ti daugiau pasitempti...

Po vėliavos nuleidimo stovyk
los komendantas A. Juozapavičius 
tarė žodį ir pakvietė bern. vado
vą p. Vyskupaitį ir merg. vadovę 
E. Gudinskienę išdalinti juoste
les. Visi stovyklautojai gavo “at
minimo” juosteles su savo pavar
dėmis ir įrašytais pasižymėjimais. 
Tėvas Paulius, OFM, visa stovyk
los širdis, po atsisveikinimo žo
džio išdalino juosteles vadovams 
ir šeimininkėms.

Geriausi stovyklautojai laimė
jo vieną nemokamą savaitę kitos 
vasaros stovykloje. Iš berniukų 
— A. Puteris ir mergaičių N. 
Kėkštaitė. Tvarkingiausias* iš 
merg. buvo “Gražinos” kamba
rys, o berniukų “Žaibų” palapi
nė. Puošimus laimėjo “Mildos” 
kambarys ir bern. “Žaibų” pala
pinė.

Stovyklautojai ne vien tik nar
dė ežero bangose ar kvėpavo ty
ru pušų oru, bet ir dirbo: mokė
si liet, dainų, taut, šokių, lenkty
niavo sporte* suruošdami draugiš
kas rungtynes su Šv. Jono stovyk
la, rašė rašinėlius ir piešė. Val
gyklos salę vaikai vadino “mo
kykla”. .. Viskas buvo suskirsty
ta į grupes pagal amžių, štai mū-

sų stovyklautojų atsiekimai litu
anistikoje.

LIETUVIŲ KALBA 
IR MENO DALYKAI 
Berniukų 7-9 metų grupė: A. 

Gudinskas I vieta raš., II v. pie
šime, R. jG u delis I v. dainavime, 
II v. piešime. 10-11 metų grupė: 
V. Žulys I v. raš., P. Ališauskas 
II v. raš., S. Kaknevičius III v. 
raš., II v. skait. 12-13 metų gru
pė: A. Kuolas I v. raš., II v. skait., 
E. Girdauskas II v. raš., E. Stan
kaitis III v. raš. 14-17 metų gru
pė: E. Krištolaitis I v. raš., R. Ja- 
cikas I v. pieš.

Mergaičių 7-9 metų grupė: 
Dang. Juozapavičiūtė I v. raš., I 
v. eilėr., L. Razgaitytė II v. raš., 
S. Puodžiukaitė III v. raš., R. Mi- 
sevičiūtė II v. pieš. 10-11 metų 
grupė: L. Mačionytė I v. raš., D. 
Gudelytė II v. raš.; I v. eilėr., I 
v. dainav., D. Misevičiūtė I v. 
pieš., K. Puidokytė II v. pieš., L. 
Barkauskaitė II v. pieš. 12-13 me
tų grupė: Dainora Juozapavičiū
tė 1 v. raš., I v. skait., R. Ulbaitė 
II v. raš., R. Radžiūnaitė III v. 
raš., D.Kiaupaitė I v. pieš. 14-16 
metų grupė: G. Juozapavičiūtė I 
v. raš., I v. skait., A. Danaitytė 
II v. raš., II v. eil., J. Norkutė III 
v. raš., R. Vaičiulionytė II v. pieš.

P. S. Pataisome pereitame nu
meryje įsibrovusį netikslumą: 
viena iš šeimininkių buvo Valiu
lienė, ne Valiukiene. V.

Poilsis kūnui ir maistas sielai
Pušys, geltonas smėlis ir lietu

viška daina. Atrodo lyg Palango
je. Tikroji Palanga, betgi, už 
tūkstančius mylių, čia — Georg
ian Bay pakrante, New Wasaga, 
Kanados ateitininkų moksleivių 
stovykla gražioje Tėvų pranciš
konų stovyklavietėje.

Jau šeštadienį, liepos 18 d., 
pradeda rinktis stovyklautojai, 
nors stovykla oficialiai prasidėjo 
tik sekmadienį. Visą šeštadienį 
stovykloje jau triūsia stovyklos 
komendantas Romas Vaštokas, 
kurio visa siela paskirta jauni
mui. Jaunas ir jis. pats, nors už 
metų jau doktoratą iš Columbi- 
jos universiteto Niujorke parsi
veš. Jis pilnas naujų idėjų ir su
manymų, Į jaunimą išeina*iš kito 
taško. Atsiveža stovyklon įvairių 
sporto įrankių, filmų, paveikslų 
ir, žinoma, idėjų. Sienos pasipuo
šė žalumynais ir Čiurlionio pa
veikslų reprodukcijomis.

Vėlai vikare stovyklon įvažiuo
ja apdulkėjusi mašina. Tiesiai iš 
“Dainavos” atvyko kiti stovyklos 
vadovai. Iš mašinos besišypsan
čiu veidu išlipa dvasios vadas Tė
vas G. Kijauskas, SJ, mergaičių 
vadovės Nijolė Beleškaitė, Jūratė 
Juozevičiūtė ir su įvairių škicų 
bloknotu po pažastimi berniukų 
vadovas Alvydas Bičiūnas. Prie 
jų stovyklos vadovavimui prisidėk 
da Danutė Augaitytė, Rūta Mac
kevičiūtė, Rimas Laniauskas, K. 
Mileris ir vyresnieji moksleiviai 
iš Toronto, Ročesterio ir Kleve- 
lando. Klevelandas, tarp kitko, 
šiais metais atstovaujamas pačių 
augščiausių vyrų: P. Razgaitis ne
pagailėjo ilgos kelionės ir atvežė 
net 5 stovyklautojus, kurie be
veik visi jau vadovais gali būti.

Stovyklą sekmadienį po pietų 
oficialiai atidaro B. Sakalas, To

Norėdami įsigyti lietuviškų su
venyrų, knygų, medžio drožinių, 
plokštelių ir kitų dovanų, aplan
kykite “Dainos” krautuvę nauju 
adresu — 111 Roncesvalles Avė., 
Toronto 3, telefonas LE. 4-1274 
arba LE. 1-0888.

ronto sendraugių valdybos narys 
stovyklos reikalams. Vadovybę 
pristato ir pareigas jai perduoda 
V. Kolyčiūs. Trumpą žodį taria 
dvasios vadas, komendantas, ir 
stovykla pradedama.

Ryte trumpa mankšta, vėliavų 
pakėlimas ir šv. Mišios. Gražu 
stebėti, kaip visi įsijungia į Mi
šių maldas, nes jos visos dialogi
nės. Po to užsiėmimai. Jokių ben
drų paskaitų stovyklautojams nė
ra. Vadovai padalina visus pagal 
amžių į atskiras grupes ir prave
da pasikalbėjimus. Pasikalbėji
mai suskirstyti į 3 pagrindines 
temas: lietuviškas, ateitininkiškas 
ir moralines. Diskusijose akty
viai dalyvauja patys stovyklauto
jai, taip kad vadovai kalba ma
žiau už jaunuosius. Jie tik sten
giasi išlaikyti diskusijas užsibrėž
tuose rėmuose. Reikėtų ir mūsų 
vyresniesiems stebėti * panašius 
pasikalbėjimus, tada nuomonė 
apie jaunimą tikrai pasikeistų. 
.Visa bėda yra, kad tiek maža tė
ra vadų, kurie jaunimo dvasią 
pagautų, juos uždegti mokėtų ir 
jų iniciatyvą pažadintų. Užtat, 
atrodo, kad kiekvienai stovyklai 
niekas kitas nėra taip svarbu, 
kaip prityrę ir geri vadovai.

Nepamirštamas ir sportas. 
Vyksta įvairios rungtynės ir žaidi
mai. Iš vandens po pietų tikrai 
sunku visus išvadinti.

Vakarais vyksta pasirodymai 
prie laužo, rodomi filmai ir daro
mi šokiai. Šoka ne tik vyresnieji, 
bet ir. jauniausieji dvylikamečiai.

Visi gailisi, kad stovykla tik 
dviejų savaičių. Juk per dvi sa
vaites tik geriau susipažinti te- 
spėjama, ir kada pats smagumas 
prasideda, reikia važiuoti namo. 
Tačiau viskam ateina galas.

Šių metų ateitininkų stovykla 
yra 12-oji iš eilės Kanadoje, skait
lingiausia iš buvusių. Stovyklau
ja 148 stovyklautojai. Vadovai ti
kisi, kad ji ir pati geriausia. Tai 
paaiškės iš pačių stovyklautojų, 
tėvų ir, žinoma, vadovų, uždarant 
stovyklą. V. K.

Atitaisymas. “Tž” nr. 29 paskelbtoje 
J. M. Rudokų padėkoje vietoje p. Šu
kienė turi būti p. Sukaitienė. Už spau
dos klaidą atsiprašome.

SS MONTREAL
STOVYKLINIŲ REIKMENŲ 
SĄRASAS IR SAVAITGALIŲ 

DIENOTVARKĖS INFORMACIJA 
Patalynė: lovelė ar oro matracas, 

miegamas maišas ar 2-3 antklodės, dvi 
paklodės, neperšlampamas patiesalas, 
pagalvėlė su užvalkalais.

Apranga: pilna, tvarkinga unifor
ma, dvi šiltos pižamos, 6-7 poros koji
nių, maudymosi kostiumas, megztukas, 
ilgos kelnės, 34 pamainos apatinių bal
tinių, bliuskutės, viršutiniai marški
niai, 5-6 pamainos sportinių kelnaičių, 
tvirti batai, teniso batukai, lietpaltis.

Tualetiniai reikmenys: trys rank- 
šluoščiai, dantims valyti šepetukas ir 
pasta, muilas ir muilinė, veidrodukas, 
šukos ar šepetys, kam reikia, skutimo
si reikmenys, siūlai, adata, sagų, 
Kleenex, tualetinio popieriaus, žirk
lutės.

Įvairūs reikmenys: pieštukas ir są
siuvinėlis užrašams, laiškams popie
rius, vokai, ženklai, virvutė, valgymo 
priemonės, šluostukas indams, pakabos 
drabužiams, maldaknygė, elektrinė 
lemputė (prožektorius).

Kiekviena skiltis turėtų turėti savo 
kastuvą, kirvį, plaktuką, virvę balti-

niams, segtukų baltiniams, uždengia
mą indą vandeniui, pjūklą, gerą peilį.

Pabrėžiama, kad stovyklon niekam 
nebus leidžiama vežtis radijo aparatų 
— niekas negalės jų naudoti Taipgi 
niekam negalima imtis stovyklon mais
to. Ypatingai tėvai yra prašomi sa
vaitgaliai savo vaikų nepervaišinti — 
iš to nedaug naudos, o dažnai tik ne
malonumo. Maistas stovykloj bus ge
ras ir sveikas, o jei vaikai dvi savai
tes gaus mažiau saldumynų, chipsų, 
soft-drink’ų ir kitų panašiu gėrybių, 
tai jiems tikrai nepakenks, o bus tik į 
sveikatą.

Lankytojų ir svečių įdomumui duo
dame savaitgalių kaikuriuos dienotvar
kės punktus:

Sekmadienį: 11.30 pamaldos, 12.00 
vėliavos pakėlimas, 12.30 pietūs, 1.00 
stovyklos lankymas, 2.30 užsiėmimai,
5.30 vakarienė, 6.30 laužas, 8.30 vėlia
vos nuleidimas, 9.00 naktipiečiai, 
10.00 tyla.

Šeštadienį: 1.00-2.00 stovyklos lan
kymas, 6.00 stovyklos lankymas, 7.00 
vėliavos nuleidimas, 7.15 vakarienė,
8.30 laužas. Stovyklos vadovybė

Įspėjimas prieš greita važiavimo
Geriausias ženklas, kad už vai-i 

ro sėdi neįgudęs vairuotojas, yra 
jo noras pralenkti kiekvieną prie
šais važiuojantį automobilį. Šito
kie vairuotojai labai dažnai turi 
nelaimes, kuriose ne tik patys nu
kenčia, bet sužaloja ar užmuša ir 
visai nekaltus asmenis. Nors prie 
visų kelių yra pažymėtas leidžia
mas važiavimo greitis, tačiau tai 
nereiškia, kad būtinai visada rei
kia tuo greičiu važiuoti. Pasitai
ko laikotarpių, sakysime, miglo
je, lietuje, esant slidžiam keliui, 
kad tenka važiuoti žemiau nusta
tyto greičio. Antra vertus, nerei
kalingas lėtinimas kelyje gali bū
ti taip pat pavojingas, nes paska
tina užpakalyje sulaikytus lenkti, 
nors kartais tam lenkimui nėra 
tinkamų sąlygų.

Tai vis geri patarimai, kuriuos 
skelbia Canadian Highway Safe
ty Council.

LIETUVIAI TARPTAUTINĖJE 
VEIKLOJE

(E) Birželio 14-16 d.d. Eichhol- 
zo Politinėje Akademijoje Įvyku
siame jau. krikščionių demokra
tų vadovų suvažiavime paskaitą 
skaitė Paryžiaus lietuvių veikėjas 
A. Venskus tema “Vidurio ir Ry
tų Europos egzilų organizacijų 
veikla, programos ir istorija”. Pa
skaita skaityta vokiečių kalba. A. 
Venskus šiuo metu yra* Prancūzi
jos Lietuvių Bendruomenės kraš-’ 
to tarybos pirmininkas.

Miunchenas. — Chrysler bend
rovė, kuri neseniai pirko britų 
Rootes Motors Ltd. šėrų, ketina 
perimti ir vokiečių BMW — Ba
varian Motor Works automobilių 
fabriką. Paskutiniais keliais me
tais firma sunkiai vertėsi,

PRANEŠIMAS

Adomonis Insurance
Agency Inc

Telefonas: 722-2472

YRA TIESIOGINĖJE — ASMENIŠKOJE
PETRO ADAMONIO PRIEŽIŪROJE:

Inteligentiškas europietis džentelme
nas, 38 metų katalikas, našlys, nori su
sipažinti su padoria inteligentiška 
mergina 26-36 m. Gali būti ir našlė su 
vienu vaikučiu. Atsakysiu visus laiš
kus anglų kalba. Rašykite “Tėv. Žib.” 
administracijai

Dr. J. URBAITIS
išvyksta 

atostogų.
Jo kabinetas bus uždarytas nuo 
rugpjūčio 1 iki rugpjūčio 15 d.

Išnuomojamas 8 kambarių NAMAS su 
įrengtu kambariu rūsyje; prie Prisikė
limo parapijos. Užimti galima nuo rug
sėjo mėn. 1 d., skambinti betkuriuo 
laiku. Tel. 535-3632.

Torontiškis R. N. Vilenbrechtas 
nuo rugpjūčio 1 d. išsikelia į Cha
tham, Ont., kur pirko hotelį Roy
al Public House. Maloniai kvie
čia pravažiuojančius sustoti 119 
King St. East. Užkandžiai, alus 
ir nakvynė.

Jo pagrindinis darbas -•

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

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

A. ZAREMBA

bi uosavybių 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

Petras Adamonis yra išlaikęs valdžios egzaminus drau
dimo darbui 1954 m. (10 metų patirtis). Yra tobulinęsis 
draudimo srity ir yra išlaikęs 1963 m. priedinius Insur
ance Brokers Association egzaminus, o 1964 m. yra iš
laikęs Chartered Insurance Broker laipsnio egzaminus.

Atstovauja:
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.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

ROYAL LONDON & LANCASHIRE 
DRAUDIMO BENDROVĖMS

(11 bendrovių junginys. 1963 m. pajamos $36.435.060 
yra žinomos kaip Tariff-Board draudimo bendrovės).

nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paftii.

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.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j 
Montreal), Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sudburj 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

PETRUI ADAMONIUI YRA DUOTA TAM TIKRAIS ATVEJAIS 
TEISĖ SAVO NUOŽIŪRA TUOJAU PAT DUOTI DRAUDIMĄ 

IR ATLYGINTI UŽ NUOSTOLIUS.

TAUPYK IR SKOLINKIS tt/ IT ACH 
savo Kredito Kooperatyve Lf IMj

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui doleriu. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,5%. Už asmenines pasko
las imama 7,0%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vah; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.: Vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sv. Kazimiero parapijos 
salėje: sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.30 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7-9 v.v. ir penktadieniais 1-6 vai. ir nuo 7-9 vai. vak.




