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leidyklos do van 
5«rduou Liet

S ŽIBURIAI
Skaudi neteisybė

Prie Kauno teatro senųjų rūmų komunistų rankomis pritvir
tinta lenta informuoja praeivį: “Siame pastate 1940 m. liepos 21 
d. Liaudies seimas, vykdydamas liaudies valią, paskelbė Lietuvą 
Tarybų Socialistine Respublika”. Kiekviena diktatūrinė sistema 
savo žingsnius bando grįsti liaudies, t. y. tautos, vardu, tuo, be 
abejo, mėgindama dangstyti savąjį nepopuliarumą ir netgi savuo
sius nusikaltimus, tačiau Lietuvos kompartija yra toji diktatūrinės 
sistemos institucija, kuri tautos vardu stengiasi pridengti savo 
krašto pardavimą svetimiesiems — Sov. Sąjungai.

Ir Lietuvoje, ir laisvajame pasaulyje yra perdaug anų skau
džių dienų gyvųjų liudininkų, kad kas nors galėtų patikėti lietu
viškosios kompartijos skleidžiamo melo lėkščia ir dirbtine jūra. 
Naivu ir juokinga kalbėti apie tautos entuziazmą anomis lemtin
gomis dienomis, kai iš tikrųjų jis egzistavo tik ant pirštų suskai
tomos komunistų grupelės širdyse. Tauta ne džiūgavo, bet verkė, 
stebėdama plentais ir miestų gatvėmis riedančius sovietinius tan
kus. Lietuvos įjungimas į Sov. Sąjungą buvo įvykdytas pačios 
Maskvos valia ir jėga, neatsiklausus lietuvių tautos, o vietiniai 
komunistai panaudoti iškabos tikslams pasaulio viešosios nuomo
nės akivaizdoje.

★ ★ ★
Jau pirmieji sovietinės okupacijos metai į Lietuvą atnešė ru

sišką terorą, kokio mūsų tautai nebuvo tekę patirti net koriko 
Muravjovo laikais. Liūdniausia, kad visus NKVD Įsakymus klus
niai vykdė karjeristinio plauko lietuvis komunistas, kuriam jo 
neįtikėtiname naivume sovietinė kompartija buvo svarbesnė už 
lietuvių tautą. Nei vienas lietuviškosios kompartijos atstovas, nei 
vienas jos pakeleivis nė piršto nepajudino protesto ženkle, kai Į 
vagonus buvo.kišami tūkstančiai lietuvių — vyrų, moterų, sene
lių ir vaikų — kelionei į tolimąjį Sibiro kapinyną. Stalino ir Se
rijos “ukazas” komunistų lietuviško granito širdims buvo svar
besnis už motinų ašaras ir kūdikių, klyksmą...

Į rusiškąjį terorą reagavo pati lietuvių tauta 1941 m. birže
lio 22 d. sukilimu. Komunistinė propaganda jį yra pavadinusi tar
nyba vokiečiams, prisegdama pronacišką etiketę, nes juk pripaži
nimas spontaniško sukilimo prieš sovietinį komunizmą niekalu 
paverstų tvirtinimą, kad Lietuva tautos valia įsijungė į Sov. Są
jungą. Komunistai nutyli, jog šio sukilimo metu per radiją buvo 
paskelbta deklaracija, atstatanti Lietuvos nepriklausomybę, ir 
netgi laikinės vyriausybės sudėtis, nors tai, kaip vėliau paaiškėjo, 
nepatiko vokiečiams ir visiškai netiko jų planams, šio istorinio 
fakto neįmanoma ištrinti kompartijos “istorikams“, kurie dabar 
mėgina visą mūsų tautos istoriją užtempti ant komunistinio kur
palio. * / - -

Tautos tikrąją valią taipogi liudija ir masini^įetuvių pasi
traukimas! Vakarų pasaulį II D. karo pabaigėjė'^^jiė' traukėsi 
ne geresnio gyvenimo jieškodami, ne aukso klodų suvilioti Š. 
Amerikos kontinente, bet protestuodami prieš Lietuvos Įjungimą 
į Sov. Sąjungą, komunistini terorą, nekaltų tautiečių mirti Sibiro 
taigose. Tautos valią pokario metais skelbė pralaimėjimui iš 
anksto pasmerkta partizanų kova, ūkininko neapykanta kolcho
zams, dar plačiau i Sibirą ir kalėjimus praminti takai, šiandien 
Lietuvoje yra labai nedaug šeimų, kurios gali pasigirti, kad joms 
dėl sovietinio Lietuvos išprievartavimo neteko prarasti nė vieno 
nario, kad jos vis dar pilname sąstate susėda prie šventinio sta
lo, neskaitant, žinoma, natūralaus nubyrėjimo, kuris yra žmogaus 
riboto gyvenimo dalia...

Minėdami 1940 m. liepos 21 d. 25-tąsias metines, lietuviai ko
munistai, ypač jų senoji karta, negali nematyti savo didžiosios 
klaidos, šiandien net puslaukinės Afrikos tautos siekia nepriklau
somybės, išsilaisvinimo iš kolonizmo jungo. Paradoksu jiems tu
rėtų praskambėti jų pačių anų dienų noras įjungti Lietuvą į Sov. 
Sąjungą, kai kiti kraštai — Lenkija, Čekoslovakija, Rumunija, 
Bulgarija, Vengrija — pokario sąlygose, nors ir priversti tapti ko
munistiniais, visdėlto sugebėjo išsaugoti bent nominalinę tautinę 
nepriklausomybę ir savąjį vardą Europos žemėlapiuose. Senoji 
Lietuva, savo gyvastingumu kadaise stebinusi visą pasaulį, šian
dien dūsta Sovietų Sąjungos rėmuose.

Vyt. Kastytis

Kanadoje: ryšiai su JAV
Du diplomatai: buvęs JAV 

ambasadorius Otavoje L. Mer
chant ir buvęs Kanados ambasa
dorius Vašingtone A. Heeney 
paruošė 10.000 žodžių praneši
mą prez. Johnsonui* ir min. 
pirm. Pearsonui. Jame nurodo
ma, kaip pagerinti santykius 
tarp abiejų kaimyninių valsty
bių. Ypatingai pabrėžiama, kad 
Kanada nekritikuotų JAV poli
tikos tais atvejais, kai Kanada 
nėra paliesta. JAV politikai 
kenkia Pearsono ir kitų diplo
matų kritika dėl Vietnamo poli
tikos. Toliau siūlomas glaudes
nis ekonominis bendradarbiavi
mas, bendra elektros jėgos poli
tika, neatsižvelgiant į sienas, ir 
visiška laisvė Kanados ekonomi
nei politikai, atseit, jeigu Kana
da nori prekiauti su komunisti
niais kraštais, tai JAV turėtų 
susilaikyti nuo kritikos. Pasiūly
mai studijuojami abiejų kraštų 
vyriausybių ir, atrodo, prisidės 
prie santykių pagerinimo.

Lucien Rivard, įtariamas kaip 
tarptautinis narkotikų agentas, 
kuris buvo pabėgęs iš kalėjimo, 
suimtas netoli Montrealio. Jo 
pabėgimas ir pastangos jį išlais
vinti sukrėtė Kanados vyriausy
bę, iššaukė Dorion komisijos 
pranešimą, priversdamos prem
jerą Pearsoną padaryti pakeiti
mus vyriausybėje.

Gen. gubernatorius G. Vanier, 
min. pirmininko prašomas, suti
ko pasilikti pareigose dar ilgiau. 
Tai yra daugiau garbės parei
gos, nes gen. gubernatorius at
stovauja karalienę. Pearsono pa
reiškimu, G. Vanier galėsiąs pa
silikti pareigose, kol jis norės.

M
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ADLAI STEVENSONUI MIRUS
Yra žmonių, kuriems laimė le

mia pereiti per gyvenimą tiesiu 
ir lygiu keliu, bet yra ir tokių, 
kurių kelias ne tik duobėtas, bet 
ir erškėčiuotas. Prie šių pastarų
jų priklauso ir A. Stevensonas, 
JAV delegacijos Jungtinėse Tau
tose vadovas, širdies smūgiu kri
tęs Londono gatvėje liepos 14 d. 
Tragedija palydėjo jį net už mir
ties ribos. A. Stevensonui, kairio
jo sparno demokratui, mirus, tą 
pat dieną posėdžiaujančioje Ka
nados NDP partijos konvencijoje 
taip pat kairiojo sparno socialis
tas plojo, besidžiaugdamas jo 
mirtimi. Kas begali būti tragiš- 
kesnio!

Į politinį gyvenimą A. Steven
sonas atėjo per Illinois valstiją, 
kurioje 1950 m. buvo išrinktas 
gubernatoriumi iki šiol nepasi
kartojusia balsų dauguma. Nuo 
sėkmingo gubernatoriaus tolimes
nis žingsnis yra i prezidentus, ir 
Stevensonas tą žingsnį bandė du 
kartus, abiem atvejais pralaimė
damas prieš Eisenhowerį. Intelek
tualas pralaimėjo prieš generolą 
pirmiausia dėl to, kad generolas 
po karo buvo labai populiarus, ir 
dėl to, kad intelektualo pažiūros 
eiliniam amerikiečiui pasirodė 
perkairios. žurnalisto paklaustas, 
kaip jis jaučiasi po antrojo pra
laimėjimo, Stevensonas atsakė 
Linkolno žodžiais: “Kaip vaikas, 
užsigavęs tamsoje. Esu persenas 
verkti, o juoktis perskaudu...”

Prezidentu būti jis nelabai ir 
norėjo, bet norėjo būti valstybės 
sekretoriumi. Deja, nei Kennedy, 
nei Johnsonas jo tam postui nepa
sirinko, gal privengdami jo kai
riųjų pažiūrų.

Paskirtas į Jungtines Tautas 
ir tiesioginiai susidūręs su raudo
nojo pasaulio machinacijomis, 
Stevensonas pradėjo tikėti į kie
tesnės linijos su komunizmu tei
singumą. Gyvenimo pabaigoje jis 
buvo vienas iš stipriausių naujo
sios Johnsono politikos ‘ gynėjų 
tiek Jungtinėse Tautose, tiek už
sienyje.

Palaidotas su valstybininkui 
tinkama pagarba, liūdint ne tik 
amerikiečiams, bet ir visam lais
vajam pasauliui. Jungtinėse Tau
tose, su kuriomis jis susijęs nuo 
pat jų įsikūrimo, Stevensono ne
tekimas laikomas smūgiu, artimu 
J. F. Kennedžio netekimui.

MIRĖ PULKININKAS 
P. SALADŽIUS

Liepos 12 d. vakare Ročestery, 
N.Y.,po ilgos ir sunkios ligos mi
rė didis lietuvis patriotas pik. 
Pranas Saladžius, nepriklausomy
bės kovų dalyvis, Vyčio Kryžiaus

kavalierius, ilgametis šaulių Są
jungos vadas. Palaidotas liepos 
16 d. Ročesteryje.

Velionis buvo gimęs 1893 m., 
Vyžuonose, Utenos apskr. Baigęs 
Panevėžio mokytojų seminariją 
1912 m., mokytojavo Anykščių 
dviklasėje mokykloje. Lietuvos 
kariuomenėn įstojo 1919 m. ir 
dalyvavo kovose su lenkais, pas
kui ėjo įvairias pareigas — karo 
mokyklos būrio vado ir lekto
riaus, drausmės bataliono vado 
Varniuose, karo kalėjimo virši
ninko, Kauno miesto ir apskri
ties komendanto ir šaulių Sąjun
gos vado. Bolševikams okupavus 
Lietuvą, buvo kalinamas.

Į JAV velionis atvyko 1949 m. 
ir su šeima apsigyveno Ročeste- 
ry. čia įsikūrė ir jo du sūnūs: 
dantų technikas Vytautas ir Juo
zas su šeimomis. Prieš kurį laiką 
pulkininko sveikatai pablogėjus, 
mediciniška pirežiūra rūpinosi jo 
duktė daktarė Danutė Kasaitienė, 
specialiai tam į Ročesterį atvyku
si iš Baltimorės, Md.

Savaitės įvykiai

Liaudies ^seimds^prieš 25 metus
(Elta). Sovietinė okupuotos Lie-! jas prof.. Mykolas Rbmeris, pats [ buvo tiktai propagandinė kaukė, 

tuvos spauda iškreiptai aprašo' pergyvenęs sovietų Įsibrovimą į kuri neatitiko jolaos tikrenybės. 
Įvykius prieš 25 metus, čia mes’ -x- i *
pateikiame teisingą jų vaizdą.

1940 m. birželio 15 d. kariškai 
okupavę Lietuvą, sovietai stengė
si ir tebesistengia sudaryti Įspūdi, 
jog šita okupacija nėra jėga mūsų 
tautai primesta, bet didžiausios, 
jos dalies pageidauta — sutikta 
kaip išlaisvinimas iš diktatūrinio 
kapitalistų režimo, engusio ir iš
naudojusio liaudį. Reikėjo, kad 
patys lietuviai tai paliudytų, aki
vaizdžiai patvirtintų. Pagal demo
kratinį supratimą ("o juk bolševi
kai dedasi didžiausiais demokra
tais), tautos valią išreiškia visų ša
lies gyventojų rinkta tautos ats
tovybė arba parlamentas. Sovietai 
ir suskato priversti lietuvius toki 
parlamentą arba seimą išsirinkti", 
o paskui priversti ji padaryti 
Maskvai reikalingus nutarimus. 
Kad viskas demokratiškiau atro
dytų ir gražiau skambėtų, jis bu
vo pavadintas Liaudies Seimu.

1940 m. liepos 5 d. buvo pa
skelbti rinkimai i Liaudies Seimą, 
o 6 d. — to seimo rinkimų Įstaty
mas. Tai buvo 1936 metų Lietu
vos seimo rinkimų Įstatymas, tik 
bolševikų pakeistas ir papildytas. 
Vienas svarbiųjų pakeitimų buvo 
tas, kad kandidatus į seimo narius 
siūlo ne savivaldybės, bet “darbo 
žmonių susirinkimai”. Konstituci
nės teisės žinovas ir tos katedros 
Vytauto Didž. Universitete vedė-

mūsų kraštą ir stebėjęs vėlesnius 
jų veiksmus, taip rašo apie pasi
ruošimus rinkimams į vadinamąjį 
Liaudies Seimą:

“Masiniai ‘darbo žmonių susi
rinkimai’ apskrityse ir miestuose 
buvo mitinginio pobūdžio. Esamo
mis aplinkybėmis mitinginiai su
sirinkimai buvo Komunistų stro
piai valdomi. Visuose vienos apy
gardos apskričių miestų darbo 
žmonių susirinkimuose buvo sta
tomi tie patys kandidatai, iš anks
to parinkti, ir visur jie mitingi
niu metodu vienbalsiai buvo pri
imami ir tuo pačiu laikomi susi
rinkimų pasiūlytais. Pasipriešinti 
niekur niekas nedrįso. Dirva jau 
buvo paruošta. 1940 m. liepos 11 
d. naktį visi veiklesnieji buvusių 
Lietuvos politinių partijų vadai 
buvo suimti ir kalėjimuose užda
ryti. Visi nekomunistiniai ele
mentai jau buvo nuslopinti, at
stumti, suvaryti Į požemį, ‘liau
dies priešų’ vardu paženklinti. 
Raudonosios Armijos dalyviai ir 
NKVD nariai stropiai rinkimus 
sekė ir darė Įvairias demonstra
cijas. Slopino bet koki tautinių 
Lietuvos elementų atsparumą^ 
Drįso veikti tik tie, kurie ėjo 
ranka rankon su komunistais, šio
mis aplinkybėmis bei sąlygomis 
‘demokratinė’ masinių liaudies 
susirinkimų rinkiminė iniciatyva

Kandidatus siūlė komunistai ir 
balsuoti tebuvo galima už šiuos 
pasiūlytus, o kadangi kitokių ne
buvo, ir pasiūlytųjų skaičius 
tiksliai atitiko mandatų skaičių, 
tai balsuojant rinkimuose nieko 
ir pasirinkti nebuvo galima ...

Tačiau komunistams, kaip_ in
scenizacijos menininkams, rūpė
jo ir tai, kad jų pageidaujamas 
rinkimų rezultatas nedarytų Įspū
džio, jog tai esąs jų vienų dar
bas. Vadinasi, rūpėjo, kad su 
jais bedradarbiautų ir nepaten
tuotas elementas, nors, žinoma, 
toks, kuris veiks tik jų žinioje ir 
jų diriguojamas. Todėl pasirū
pinta sudaryti tam tikras rinkimi
nis blokas, i kuri įėjo įvairių pro
fesijų žmonės: darbininkai, vals
tiečiai, ‘darbo inteligentai’ — ke
li rašytojai, menininkai, profeso
riai ir t.t., įvairios organizacijos 
ir Lietuvos' Komunistų Partijos 
Centro Komitetas. Šių parinktų 
žmonių ir organizacijų susibūri
mas pasivadino ‘Lietuvos Darbo 
Sąjunga’ ir išleido pirmąjį rinki
mini atsišaukimą su jame daly
vaujančių parašais” (žr. X. Y. 
Lietuvos sovietizacija, Augsbur
gas 1949).

Kaip kandidatai buvo Įtraukia
mi į Lietuvos Darbo Sąjungos są
rašus, papasakoja buvęs vad.

PASAULIO TAIKOS TARYBOJE HELSINKYJE ĮVYKO AŠT
RUS SUSIKIRTIMAS TARP KOMUNISTINĖS KINIJOS IR SO
VIETŲ SĄJUNGOS. Ši dar Stalino laikais sovietinės kompartijos 
Įkurta “taikos” organizacija savo posėdžius paprastai panaudodavo 
antiamerikietiškai propagandai skleisti, tačiau šį kartą Helsinkyje 
įvykusiame suvažiavime viską nustelbė atvira kova tarp Kinijos ir 
Šov. Sąjungos, kai sovietų atstovai pasiūlė rezoliuciją, raginančią 
siekti taikaus Rytų ir Vakarų sugyvenimo. Kiniečių komunistams 
nepatiko ir kitos rezoliucijos, kurios liečia Vietnamą ir eilę mažes
nių pasaulio problemų. Kiniečiai, atrodo, norėjo pikto ir irzlaus 
Amerikos pasmerkimo, kai tuo 
tarpu sovietai savo pataisomis re
zoliucijas stengėsi švelninti, šis 
nuomonių skirtumas išaugo į at
virą įsovą dėl Pasąplio Taikos Ta
rybos vadovybės — savo rezoliu
cijomis komunistinė Kinija mėgi
no laimėti daugumos pritarimą ir 
tuo parodyti Sov. Sąjungai, kad 
kiniečiai, o ne sovietai, Helsinky
je groja pirmuoju smuiku. Po il
gai trukusių apsikoliojimų', kurie 
nustebino ir sukrėtė Azijos ir Af
rikos tautų atstovus, priimta buvo 
rezoliucijų švelnesnioji sovietinė 
versija. Taigi, laimėtoju tapo Sov. 
Sąjunga, nors šis jos laimėjimas 
pasiektas brangia kaina — dar 
labiau prasižiojusiu plyšiu abiejų 
didžiųjų kompartijų ideologiniuo
se nesutarimuose.

Sovietų premjeras A. Kosygi
nas dalyvavo Pabaltijo valstybių 
okupacijos 25 m. sukakties iškil
mėse Rygoje. Šią progą jis panau
dojo politinei kalbai, priminda
mas amerikiečiams, jog politikoj, 
kaip ir fizikoj, kiekvienas veiks
mas iššaukia priešveiksmį. Jis 
apibarė JAV už agresijos veiks
mus Vietname, nors pati Sovietų

Sąjunga prieš 25 m. tankų ir rau
donosios armijos pagalba už
gniaužė Pabaltijo valstybių nepri
klausomybę, šiuo žingsniu istori
jos puslapiuose Įsirašydama Į di
džiausių agresorių eiles. Dar ašt
resniais žodžiais amerikiečius 
puolė į Vilnių atvykęs komparti
jos ideologas M. A. Suslovas, ku
ris taipogi yra “užmiršęs” didįjį 
Sov. Sąjungos nusikaltimą prieš 
lietuvių tautą.

Prez. Johnsonas įspėjo ameri
kiečių tautą, kad greitu laiku ga
li tekti padaryti rimtų naujų 
sprendimų Vietnamo klausimu. 
Viską nulems Saigone vykstantis 
pasitarimas, kuriame dalyvauja 
naujasis ambasadorius H. C. 
Lodge, gynybos sekretorius Mc
Namara, jungtinio štabo viršinin
kas gen. E. G. Wheeler, vietiniai 
amerikiečių pareigūnai ir karo 
vadai P. Vietname. Kalbama, kad 
Pentagonas jau yra paruošęs pla
nus pašaukti į aktyvią tarnybą 
200.000 atsargos karių ir tuo pa
čiu metu padidinti karo prievolės 
kontingentus.

(Nukelta Į 7 psL)

N. D. P. KONVENCIJA
Sausra Kanadoje žymiai pa

kenkė viso krašto ūkininkams, 
ir šių metų derlius bus gerokai 
blogesnis. Tik prieš 75 metus 
Kanadoje yra buvusi panaši 
sausra.

Vyriausybės parama universi
tetams yra gana didelė, tačiau 
nėra pakankama, ir daugelis no
rinčių įsigyti augštąji mokslą 
negalės to padaryti tik finansi
niais sumetimais. Kiekvienam 
studentui universitete vyriausy
bė kas metai skiria $250-300.

Eskimams Kanados šiaurėje 
statomi pigūs namai, kuriuos 
eskimai bus raginami išsinuomo
ti. Trijų miegamųjų namelis bus 
išnuomojamas už $2 mėnesiui.

Automobilių bendrovės, tu
rinčios savo fabrikus Kanadoje, 

", nutarė pastatyti Montrealio pa
saulinėje parodoje — EXPO 67 
didelį 25.000 vietų stadijoną, 
kuris kainuos apie $3,5 mil. 
Nors laiko liko nedaug iki paro
dos atidarymo, tačiau stengia
masi nugalėti visus pasitaikan
čius sunkumus, ir parodos dar
bai vyksta pagal planą.

Augščiausias Kanadoje atly
ginimų vidurkis yra Sault Ste 
Marie, Ont., — $5.314. Antroje 
vietoje liko Sarnia — $5.300. 
Toliau eina Oshawa — $5.260, 
Windsor — $5.000. Torontas 
yra devintoje vietoje — $4.857, 
Montrealis 16-toje — $4.762. 
Visos Kanados miestų atlygini
mų vidurkis yra $4.699.

EXPO 67, Montrealio pasau
linėje parodoje, jau užsiregist- 
tybės. Paskutinioji,’ pareiškusi Prieš 32 metus liepos m. 15 d. Darius ir Girėnas pakilo skristi per Atlantą į Lietuvą. Jų tragiškai 
norą dalyvauti, buvo Kuba. mirčiai paminėti Lietuvoje buvo išleisto ši atvirutė

(Nukelta į 6 psl.)

Viena iš Kanados politinių par
tijų, N. D. Partija — New 
Democratic Party, pereitą savai
tę turėjo Toronte savo trečią vi
suotinę konvenciją, kuri vyko 
Royal York viešbutyje ir sutrau
kė apie 800 atstovų iš visos Kana
dos. Nors ši partija federalinia- 
me parlamente nedaug teturi at
stovų, tačiau yra viena iš palai
kančių liberalų mažumos vyriau
sybę. "Pabalsavus kartu su opozi
cija, N.D.P. gali nuversti vyriau
sybę ir tuo iššaukti rinkimus. To 
dėliai ir verta pažiūrėti i konven
cijos darbus.

Visus konvencijos nutarimus 
galime suskirstyti į dvi rūšis — 
socialinius ir politinius.

Socialinėje srityje konvencija 
kritikavo beveik visus dabar vei
kiančius socialinės globos įstaty
mus ir priėmė rezoliucijas, reika
laujančias padidinti “family al
lowance”, dar kartą persvarstyti 
Kanados pensijų planą, siekiant 
to, kad visi gautų pensiją, nepri
klausomai nuo jų dirbto darbo. 
Ilgiau sustota ties rezoliucija, rei
kalaujančia aprūpinti visus ka
nadiečius darbu. Tam reikalui 
konvencija pasiūlė ir receptus 
(nieko labai naujo nesugalvoda
ma) — sumažinti mokesčius, iš
leisti daugiau valdžios pinigų vie
šiesiems darbams, kreipti dau
giau dėmesio į dirbančiųjų apmo
kymą specializacijai, investuoti 
daugiau valdžios pinigų į netur
tingus rajonus.

Prie socialinių reikalų tenka 
priskirti ir gimimų kontrolės 
klausimą. Iš viso, N.D.P. yra pir
moji politinė partija, šį klausimą 
savo konvencijoje svarsčiusi. Pri-

imta rezoliucija dėti pastangas, 
kad gydytojams ir dvasininkams 
būtų leista duoti patarimų gimi
mų kontrolės reikalu. Iki šiol to
kių patarimų davimas yra drau
džiamas Kanados kriminalinio ko
dekso.

Vidaus politikos srityje kon
vencija buvo ypač jautri Quebe- 
ko reikalams, priimdama rezoliu
ciją, kad reikia perrašyti Kanados 
konstituciją, duodant Quebeco 
provincijai ir prancūzams kitose 
provincijose daugiau savistovu
mo.

Savotiškiausi konvencijos nu
tarimai yra užsienio politikos sri
tyje. Čia imtasi kištis į kitos 
valstybės, JAV, problemas, reika 
laujant, kad JAV išeitų iš Vietna
mo bei Domininkonų respublikos 
ir pripažintų komunistinę Kiniją. 
Vienos pietų pertraukos metu 
apie 150 konvencijos dalyvių pi- 
kietavo JAV konsulatą. Antiame- 
rikinė nuotaika pagaliau išėjo iš 
ribų tiek, kad, paskelbus prane
šimą apie A. Stevensono mirtį, 
delegatas D. Middleton iš Toron
to priemiesčio pradėjo ploti. Tas 
sukėlė net pašaliečių pasipikti
nimą. Tūlas J. R. Robinson, to 
paties viešbučio svečias, protes
to ženklan pasamdė škotų vamz
deliu muzikantą, kuris viešbučio 
vestibiulyje visą valandą grojo 
liūdną muziką velioniui A. Ste
vensonui atminti. Paklaustas, ko
dėl jis tai padarė, Mr. Robinson 
atsakė, kad džiaugtis tiktų tik ti
ronams, kaip Hitleriui ar činhis- 
kanui, mirus.

Nors minėtasis D. Middleton 
savo elgesį konvencijoje vėliau 
apgailestavo ir atsiprašė, tačiau 
įspūdis visvien liko blogas.

k
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Dešimtyje Dievo įsakymų ne
rasime pasakyta: “Per raudoną 
šviesą nevažiuok”, arba: “Prie 
sustojimo ženklo sustok”. Bet 
visdėlto, kad ir nėra panašių 
įsakymų Dekaloge, jis privalo
mas ir vairuotojui, nors jis va
žinėtų naujausiu ir brangiausiu 
automobiliu. Artimo gyvybė, jo 
saugumas, jo sveikata saugoma 
didžiojo artimo meilės įsakymo 
ir ypatingai 5-jo įsakymo, kur 
pasakyta: “Nežudyk”.

Autralijos katalikų vyskupai 
prieš kiek laiko išleido ganyto- 
jinį laišką, kur nurodo, kuriais 
atvejais vairuotojai nusikalsta.

Vairuotojas sunkiai nusikals
ta, kai laisva valia pervažiuoja 
raudoną šviesą ir sužeidžia arba 
net užmuša žmogų. Lengvapė
diškas lenktyniavimas automo
bilių pilname kelyje yra dorinė 
kaltė, jei toks grubus lenktynia
vimas ir nebūtų nelaimės prie
žastis. Kas alkoholio vartojimu 
savo orientacijos ir sprendimo 
galias taip sumažina, jog galė
jimas vairuoti nukenčia, nusi
kalsta, jei tokiame stovy sėda 
už vairo.

Susisiekimo nuodėmės yra 
naujos. Prieš šimtą metų jų be
veik nebuvo. Jos yra sekančios: 
skubėjimas, kuris sudaro 10% 
visų susisiekimo nelaimių; len
kimas kitų važiuojančių —-10%; 
išsiblaškymas ir nuovargis — 
21%; kitam kelio nedavimas — 
1%; dažnas kelio keitimas — 
9%; įgėlimas — 3%. Tokie su
sisiekimo nusikaltimai yra šių 
dienų Vokietijoje. Ten kas me
tai nuo blogų ir neatsargių vai
ruotojų žūsta 19.000 žmonių. 
Apskaičiuojama, kad nuo 1900 
m. įvairiose susisiekimo nelai
mėse mirė 4 milijonai asmenų. 
JAV kiekvieną ilgąjį savaitgalį 
užmušama iki kelių šimtų žmo.- 
hių. Tikrai mirtis" labai"dažna 
viešnia mūsų gatvėse ir keliuo
se. Ji nepareikalautų tiek aukų, 
nepadarytų tokių baisių nuosto
lių, jei visi vairuotojai jaustų di
desnę atsakomybę ir sąžiningai 
laikytųsi susisiekimo taisyklių. 
Kiekvienas nuoširdus žmogus, 
juo labiau kiekvienas geras 
krikščionis, turi stengtis nebūti 
priežastimi susisiekimo nelai
mių.

Daugelis vairuotojų nusideda 
ne tik 5-jam, bet ir kitiems Dievo 
įsakymams. Ryšium su daugybe 
automobilių padaugėjo Įvairūs 
nusikaltimai. Tik trumpai prisi
minkime 10-Į Dievo įsakymų.

1- sis Dievo įsakymas — mal
dos pareiga, tikėjimas, šiam Įsa
kymui nusižengia tas, kas auto- 
mibilį ar motorini laivą stato 
aukščiau visko — net Dievo ir 
savo religinių pareigų. Jis arba 
visai nesimeldžia (reikia skubėti, 
nėra laiko) arba meldžiasi blo
gai — išsiblaškęs, skubėdamas. 
Tokio asmens automobily talis
manas kabo ne kaip papuošalas, 
bet kaip prietaringumo ženklas.

2- sis Įsakymas — Dievo var
das. Nekantrūs vairuotojai var
toja Įvairius keiksmažodžius, sa
vo artimą siųsdami po velnių ar
ba i pati pragarą. Dar blogiau, 
kai i keiksmus Įpinamas paties 
Dievo arba šventųjų vardas.

3- sis Įsakymas — sekmadienio 
šventimas. Sekmadieniais ir 
šventadieniais lengvapėdiškai 
praleidžiamos pamaldos, nes 
skubama Į gamtą, į savo vasar
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namį. Kartais tokiomis dienomis 
atliekamas sudėtingas, ilgai 
trankąs automobilio remontas, 
apleidžiant bažnyčią ir maldą.

4- sis įsakymas — tėvai, šeima, 
valstybė. Automobilis dažnai yra

' šeimų nesantaikos, barnių prie
žastis. Suaugusieji vaikai už
miršta, kad ir seni tėvai norėtų 
kur nors pavažiuoti, savo bičiu
lius aplankyti, bet jų nepavėži
na, netgi Į bažnyčią nepaveža. 
Vaikai priekaištauja tėvams, 
kad jiems neduoda automobilio, 
tėvai barasi ant vaikų, kad jie 
vis nori lakstyti. Nusikalstama 
ir valstybei, kad važiuojama ne
turint leidimo, nesilaikoma vei
kiančių taisyklių ir Įsakymų, ku
rie tvarko susisiekimo reikalus.

5- sis Įsakymas—gyvybė, svei
kata. Sužeisti arba užmušti kitą 
asmenį iš lengvapėdiškumo be
skubant, nesilaikant susisiekimo 
reikalavimų, važiuoti automobi
liu, kuriam reikalingas būtinas 
remontas, važiuoti nemiegoju
siam arba apsvaigusiam nuo tam 
tikrų tablečių, palikti sužeistąjį 
nelaimės vietoje — vis tai nuo
dėmės prieš 5-jį Dievo Įsakymą.

6- sis ir 9-sis įsakymai, čia iš
kyla vairuotojas kaip suvedžio
tojas arba vairuotojas kaip auka. 
Kiek tokių nusikaltimų vyksta 
nuošalesnėse sustojimo vietose, 
kiek jaunuolių praranda dorą, 
garbę.

8-sis įsakymas — tiesa, melas. 
Sakoma, kad medžiotojas yra 
melagis. Beveik tą pati galima 
pasakyti ir apie automobilistą. 
Meluojama pakliuvus Į keblią 
padėti — meluojama ir polici
ninkui ir draudįpio firmos agen
tui. Vaikai meluoja tėvams ne
sakydami teisybės nei kur buvo, 
nei ką veikė, kai kelias valandas 
trankėsi automobiliu.

7 ir 10-sis Įsakymai — teisin
gumas, garbė. Nusikalstama tei
singumui netiesą sakant nelai
mės vietoje, teisme, kartais net 
prisiekus. Sulaužomas 7-sis Die
vo Įsakymas, kai pasisavinama 
svetimas automobilis, motocik
las, dviratis. Tokių nusikaltimų 
per vienus metus dideliuose 
miestuose atsitinka dešimtys 
tūkstančių. Tai surišta ne tik su 
garbės, bet ir laisvės netekimu.

Turėti automobili ir jį vairuo
ti, reiškia ne tik turėti tam tikrą 
nuosavybę, patogumą, bet kartu 
ir prisiimti didelę atsakomybę 
už save ir savo artimo gerovę.

GERAS TIKSLAS KELIAUTI
Banff - Jasper kelias net ir 

miesto gerybėmis prisotintiems 
pasiūlo daugybę komfortų ten, 
kur kaž kada buvo neprieinami 
plotai, ir kur laipiojo lokių me
džiotojai. Dviejų linijų plentas 
atidaro vaizdus i 10.000 pėdų vir
šūnes, grūmojančius ledynus, kur 
galima sutikti laukines ožkas, 
briedžius ir lokius. Federalinė vy
riausybė savo viliojančiose pro
gramose plėsdama turistų pramo
nę pabaigė tiesti kelią 1964 m. 
šiaurės Reikalų ministerija pasta
tė laisvų stovyklų dideli skaičių, 
kur turistai ir jų šeimos ras pri
vačius butelius su medinėmis 
grindimis, barbacue, malkų atsar
gas ir net atskirą Įvažiavimą auto
mobiliams. C. Sc.

Žemės reformos pažadas tai 
bene efektingiausias ginklas ko
munistų arsenale. Žadėdami be-

Taip buvo Kinijoj, gal panašiai 
būtų atsitikę ir Japonijoje, bet 
okupacinė JAV valdžia įsakė im
peratoriaus vyriausybei padaryti 
žemės reformą. Padarė ir tuo lai
mėjo visuotinę Japonijos kaimie- 
čių paramą per rinkimus. Filipi
nuose legali vyriausybė padarė 
žemės reformą ir tuo atėmė ko
munistams vieną iš svarbiausių 
ginklų.

Kad šiandien komunistų vėlia
va plevėsuoja bemaž ant viso pie
tinio Vietnamo, tai žymia dalimi 
pareina nuo to, kad tame krašte 
legalios vyriausybės visai nesirū
pina bežemiais kaimiečiais. Že
mės reforma padaryta Thailan- 
de, Laose, Kambodijoje, bet tik 
ne Pietų Vietname, tad nenuosta
bu, kad Vietkongo partizanų 
branduolį sudaro rekrutai iš ne
turtingų kaimiečių kurie sudaro 
35% visų Pietų Vietnamo gyven
tojų. Kompartijos narių tarpe 
yra 40% žemės ūkio darbininkų; 
jie yra didžiausi Vietkongo fana
tikai, nes jiems pažadėta žemė. 
Ir ne tik pažadėta: vienas iš ame
rikinių patarėjų teigia, kad Viet
kongas bent pusę bežemių kai
miečių aprūpino žemės sklypais, 
kai tuo tarpu Saigono vyriausy
bė nė vienam bežemiui kaimie
čiui nedavė žemės sklypo. Ame
rikiečiai duoda Pietų Vietnamui 
dirbtinių trąšų, insekticidų, veis
linių paršiukų", bet bežemiai ta 
amerikiečių pašalpa nesinaudoja, 
nes ji jiems nereikalinga; beže
miams kaimiečiams pirmiausia 
reikalinga žemė.

Gerai žinome, kad komunistai 
nekaip žiūri Į privačią nuosavy
bę; atima žemę iš turtingųjų ir 
duoda ją vargšams, atleisdami 
juos nuo nuomų mokėjimo žem
valdžiams. Vietname jie tai daro,

AMERIKIEČIŲ ŽVALGYBOS KATASTROFA Paruošė VYT. KASTYTIS

KUBOS INVAZIJOS PASLAPTYS
Bombos ant Castro galvos

Iš amerikiečių spaudos prasita- 
rimų apie pabėgėlių karines sto
vyklas Castro jautė, jog artėja 
lemtingasis momentas, nors jam 
ir nebuvo žinoma išsikėlimui 
numatytoji vieta. Daugiausia dė
mesio jis skyrė Trinidado apylin
kėms Escambray kalnų papėdėse, 
kur buvo aptikti ir sunaikinti 
stipresni partizanų daliniai. Kai- 
kurias strategines vietoves jis su
stiprino 100—500 vyrų Įgulomis, 
parūpindamas sunkvežimius, kad 
jas galima būtų permesti i kitus 
galimos krizės taškus. Jam taip 
pat buvo aišku, jog invazijos at
veju pirmiausia bus stengiamasi 
subombarduoai jo aviaciją. Skri
dimui netinkamus lėktuvus jis iš
statė aerodromuose aiškiai mato
mose vietose, o kovai paruoštuo
sius išsklaidė ir užmaskavo.

Pirmosios bombos ant Kubos 
aerodromų pradėjo kristi balan
džio 15, šeštadienį, porą dienų 
prieš invazijos pradžią. B-26 pi
lotai buvo sutikti priešlėktuvinių 
patrankų ir kulkosvaidžių ugnimi" 
Du smarkiau pažeisti lėktuvai, už
uot grįžę i bazę Nikaragvoj, nusi
leido Floridoje — vienas jų tarp
tautiniame Miami aerodrome, kur 
jo atvykimo nebuvo Įmanoma nu
slėpti nuo amerikiečių visuome
nės ir didžiųjų laikrašččių landžių 
korespondentų. Centrinė Žvalgy
bos Agentūra, pramatydama šią 
galimybę, lėktuvų sparnus buvo 
paženklinusi oficialiais Castro 
aviacijos ženklais. Lėktuvų Įgu
las tuojau pat i savo globą pa
ėmė amerikiečių imigracijos pa
reigūnai. Spaudos atstovams la
kūnai pareiškė, kad Jie yra Cast-Į 
ro aviacijos karininkai, pakilę iš 
Kubos aerodromų. Nusivylę Cast
ro diktatūra, jie, "girdi, nutarę pa
bėgti i JAV, prieš tai apšaudyda
mi Klibos aerodromus, kur ir bu
vę pažeisti jų lėktuvai.

Triukšmas Jungtinėse Tautose
Kubos radijas paskelbė kitą 

medalio pusę, atskleisdamas pa
bėgėlių bandymus paruošti kelią 
invazijai. Jungtinėse Tautose pra
sidėjo karšti ginčai, kurių metu 
Kubos atstovas dr. Raul Roa ap
kaltino JAV invazijos rengimu. 
Amerikiečių ambasadorius A. 
Stevensonas mėgino laikytis ofi
cialios linijos, kartodamas nusi
leidusių lakūnų pareiškimą. Jo 
atkirčius, kaip paprastai tokiais 
atvejais, apsunkino pati ameri
kiečių spauda, kai koresponden
tai paskelbė, jog jūroje buvo ras
ti B-26 atsarginiai benzino tankai. 
Ir mažam vaikui buvo aišku, kad 
atsarginiai tankai naudojami tik 
tolimiems skridimams, o Kubą 
nuo Miami skiria vos 90 mylių. Į 
korespondentų reikalavimus pa
skelbti pabėgusių lakūnų pavar
des imigracijos pareigūnai atsi
liepė išsisukinėjimu, kad tas, gir
di galėtų pakenkti jų šeimoms ir

J. GOBIS

žinoma, savo kontrolėje esančiuo
se rajonuose. Kai tik vyriausybės 
kariuomenės daliniai išvaro ko
munistus iš tokių rajonų, tuoj iš 
miesto, kur paprastai dvarinin
kai gyvena, atvyksta žemės lor
das ir reikalauja nuomos iš kai
miečių už jų dirbamą žemę. To
kiais atvejais dažnai įvyksta tra
giški dalykai. Gaunasi įspūdis, 
kad vyriausybės kariuomenė pa- 
cifikuoja kaimą tam, kad žemės 
lordai turėtų iš žemės pelno, o 
kaimiečiai — nuostolių.

Vienas iš augštų provincinių 
valdininkų spaudos atstovams ši
taip pavaizdavo būklę: “Pietų 
Vietnamo vyriausybę reprezen
tuoja dvarininkų ministerial, o 
generolai yra arba patys stambūs 
žemvaldžiai, arba jų draugai. 
Niekas vyriausybėje nesidomi 
kaimo vargšo likimu. O amerikie
čiai? Tie negausūs, kurie betar
piškai susiduria su kaimiečiais, 
nori šiems pagelbėti ir reikalauja 
žemės reformos, bet patys augš- 
tieji amerikiniai patarėjai kalba
si tik su ministeriais ir didžtur
čiais, o kaimiečiais mažai tesirū
pina.” Augštieji JAV ambasados 
ir ekonominės pagalbos valdinin
kai Saigone nėra įsitikinę, kad 
žemės reformoje yra opiausių 
Pietų Vietnamo problemų raktas. 
Sako, kad planuojami kadrai že
mės reformai vykdyti, bet refor
mos programa galės būti vykdo
ma tik tada, kai Vietkongas bus 
galutinai sutriuškintas, o tai reiš
kia, kad “sotus alkano nesupran-

* * *
Pietų Amerikoje būklė yra ne

geresnė kaip Pietų Vietname. 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
statistika rodo, kad 1964 m. Ve- 
necueloje mirė bemaž 10.000 vai
kų nuo nepakankamo maitinimo, 
o Venecuela yra bene turtingiau
sias Pietų Amerikos kraštas.

artimiesiems. Karo aviacija, kaip 
ir kiekvienas kitas karinis dali
nys, be didesnio vargo gali nusta
tyti pabėgėlio tapatybę.

Prez. Kenffcfiy pradžioje mėgi
no vaidinti šiuo incidentu visiš
kai nesidominti žmogų, norma
liai atlikdamas iš anksto numaty
tus Įsipareigojimus ir netgi išvyk
damas iš Baltųjų Rūmų tradici
niam savaitgalio poilsiui. Tačiau 
triukšmas Jungtinėse Tautose 
jam kainavo daug nervų. Nerimą 
taipogi kėlė Maskvoj ir Pekinge 
pradėtas ginklų žvanginimas. Tie
sa, nelogiška buvo tikėtis kokios 
nors apčiuopiamesnės tiesiogi
nės sovietų ar kiniečių paramos 
Fideliui Castro pačioje Kuboje, 
bet juk pasaulyje yra ir daugiau 
pavojingų taškų — Berlynas, 
Vietnamas, Laos ... Užtenka ma
žos degtuko kibirkšties dideliam 
gaisrui.

Prestižas ir viešoji opinija
Havanoje Castro suorganizavo 

iškilmingas orinio puolimo metu 
žuvusių kubiečių laidotuves, i 
procesiją Įjungdamas tūkstančius 
Havanos gyventojų. Atsisveikini
mas su žuvusiais turėjo tapti dar 
viena maratonine Castro kalba 
per radiją ir televiziją.

— Jungtinės Amerikos Valsty
bės, — šūkavo Castro Colon ka
pinėse, — paruošė šią ataką. Jos 
negali dovanoti, kad mes jų pa
nosėje Įvykdėme savo socialistinę 
revoliuciją!...

— Tegyvuoja Fidelis! Tegy
vuoja Chruščiovas! — pritarė mi
nia, pirmą kartą viešai priminda
ma Havanos ryši su Maskva.

Šauksmų Įaudrintas Castro 
maišė dangų su žeme:

— Jungtinės Amerikos Valsty
bės parūpino lėktuvus, bombas 
ir apmokė išdavikus. Jankiai mė
gina apgauti pasauli, bet visa 
žmonija žino, kad puolimą ame
rikiečių lėktuvais Įvykdė kubie
čiai parsidavėliai, kuriems algas 
moka Centrinė žvalgybos Agen
tūra! ...

Jis netgi prisiminė Pearl Bar
borą:

— Jeigu amerikiečiai Pearl 
Harboro ataką laiko išdavikišku, 
kriminaliniu bailio aktu, tai šis 
mūsų užpuolimas yra du kartus 
didesnis nusikaltimas, dukart di
desnė išdavystė ir tūkstanti kar
tų klastingesnė bailumo apraiš
ka!...

Girdėdamas tokius aštrius Cast
ro žodžius ir vis auganti bruzdėji
mą Maskvoje, prez. Kennedy su
sirūpino viešąja opinija. Jau pa
čioje invazijos planavimo pradžio
je jis buvo pastatęs sąlygą veng
ti tiesioginio JAV Įsivėlimo. Pa
žeistu lėktuvu nusileidimo Miami 
ir ryšium su tuo kilusių Įtarimų 
nebuvo galima nei atšaukti, nei 
pašalinti, bet galima buvo užsi
tikrinti. kad panašios klaidos ne
pasikartotų ateityje.

Kitose P. Amerikos valstybėse

žmonių arba badavo, arba pusba
džiu gyveno. JTO ekspertai daro

Motinai mirus,
PRANUI GVILDŽIUI su šeima reiškia užuojautą —

Nijolė, Algimantas ir Algirdas Baneliai

Čikagoje mirus mūsų mylimai mamytei
A. A. URŠULEI VIERAITIENEI, 

liūdesio valandoje nuoširdžiai dėkojame visiems lankiusiems 
velionę koplyčioje, užpirkusiems šv. Mišias, pareiškusiems 
užuojautą, prisiuntusiems gėles, palydėjusiems į amžino 
poilsio vietą.

Dėkingos
Vieraičių, Sabrinskų, Burkauskų, Juodelių 
ir Ciparių šeimos.

Naujosios valstybės V. ZALATORIUS

IZRAELIS, ARABAI IR SAUSROS

bus imtasi radikalių priemonių, 
tai apie 1980 metus Pietų Ame
rika atsidurs bado katastrofos 
akivaizdoje. Katastrofa gresia ne 
dėt to, kad tas kontinentas būtų 
nederlingas, bet tik dėl to, kad 
bemaž visa dirbamoji žemė tame 
kontinente priklauso stambiems 
žemvaldžiams, kurie jos neišnau
doja kaip reikiant visuomenės ge
rovei. štai pvz. šiauriniame Urug
vajuje vieno žemvaldžio našlė 
valdo 30.000 hektarų žemės plotą, 
kurio visai neeksploatuoja, dir
bamoji žemė virsta dykuma, ne
naudojamu pūdymu, kuris greit 
gali virsti džiunglėmis, kai tuo 
tarpu kaimynystėje skurdžiai gy
vena apie 20.000 kaimiečių.

Kolumbijoje 2 jauni katalikų 
kunigai, Camilo Torrez Restrepo 
ir Martin Aamayo Martinez, pasi
piktinę ekonomine ir socialine sa
vo krašto tragedija, paprašė sos
tinės Bogota arkivyskupą kardi
nolą Conchą leidimo dalyvauti 
revoliucijoje, kuri, jų nuomone, 
yra vienintelis būdas ir kelias 
Kolombijos problemoms išspręs
ti. Pasirėmęs kanonų teise, kard. 
Concha tų kunigų prašymą atme
tė, bet griežtai nepasmerkė jų su
sirūpinimo savo krašto ateitimi 
ir jų simpatijų revoliuciniam ra
dikalizmu! (pig. “The Catholic 
Universe Bulletin”, š.m. VII. 2.).

Turint tokius faktus galvoje, 
aišku, kad Pietų Amerika yra ar
ti katastrofos, nuo kurios jos ne
gali išgelbėti nei generolų juntos, 
nei kariniai pučai: tam kontinen
tui skubiai reikalinga rimta že
mės reforma krikščioniškai de
mokratiškoje dvasioje.
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Invazijos planuotojai buvo nu
matę antrą Kubos aerodromų ori
nį puolimą išsikėlimo dienos 
ankstyvą rytmetį. Jis prezidento 
tiesioginiu įsakymu buvo atšauk
tas. Remiantis į Nikaragvą sugrį
žusių B-26 lakūnų pranešimais, 
Kubos aerodromuose buvo sunai
kinta apie 30 Castro aviacijos 
lėktuvų. Tačiau raketų sprogime 
ir priešlėktuvinių patrankų ugny
je nevisada galima pasitikėti la
kūnų pastabumo tikslumu. Sunai
kintų lėktuvų skaičius liudijo 
Castro aviacijos galą, o tikrumo
je jam dar buvo likę du sveikutė
liai B-26 bombonešiai, du prope- 
leriniai “Sea Furies” naikintu
vai ir netgi du mokomojo tipo 
T-33 sprausminiai naikintuvai. 
Niekas negali garantuoti, kad 
šiuos Castro aviacijos likučius 
būtų nušlavusi antroji ataka pir
madienio rytą, bet prez. Kenne- 
džio nutarimas puolimus sustab
dyti Castro rankose paliko du 
stambius tūzus — sprausminius 
naikintuvus, šie lėktuvai, kaip 
vėliau pamatysime, ir buvo skau
džiausias smūgis invazijai.

Viena iš seniausių, bet kartu ir 
viena iš naujausių "valstybių pa
saulyje yra Izraelis, gavęs nepri
klausomybę 1948 m.

Tarp žydų ir lietuvių nueito ke
lio, tarp Izraelio ir Lietuvos gali
ma rasti panašumų. Ir Izraelis, 
kadaise Palestina, ir Lietuva ilgus 
amžius kovojo su karingais savo 
kaimynais. Abi valstybės laikinai 
tą kovą buvo pralaimėjusios: lie
tuviai rusams, žydai romėnams.

Ir lietuvius, ir žydus tas pralai
mėjimas išblaškė po pasaulį, bet 
neišdildė savos valstybės troški
mo nei vienuose, nei kituose. Sa
vo nelaimių metuose žydai apsi- 
vienijo sijonizmo sąjūdyje, o lie
tuviai — tarp kitų organizacijų — 
Pasaulio lietuvių bendruomenėje.

Pagaliau, net ir gyventojų skai
čiumi abi valstybės panašios — 
Lietuvoje buvo ir tebėra nepilni 
du ir pusė milijono, kaip ir Izrae
lyje. Tik Izraelio plotas tesudaro 
maždaug trečdali Lietuvos terito
rijos.

Nuo romėnų satrapijos iki sijo- 
nistų organizacijos Įkūrimo 1897 
m. ir pagaliau iki nepriklausomy
bės gavimo Izraelio kelias buvo il
gas. O ir nepriklausomybė iš
sprendė tik vieną problemą, bet 
sukūrė kitų, kurių sprendimas ir
gi nelengvas atrodo.

Anglai pradėjo Izraelį
Moderni Izraelio istorija prasi

deda su taip vadinama anglų 
“Balfūro deklaracija” 1917 m., 
kurioje jie pasižadėjo remti žydų 
pastangas atkurti savo valstybę 
Palestinoje. Sakoma, kad dekla
raciją išrūpinęs C. Vaicmanas, 
vėliau tapęs pirmuoju Izraelio 
prezidentu. Jam anglai ypatingai 

įlanka, kuri yra pietvakarinėje buvo dėkingi už dirbtino acetono 
Kubos dalyje, prieš Floridos pu-' išradimą per I Pasaulinį karą.

Kiaulių ilanka
Tuo metu, kai Jungtinėse Tau

tose vyko ginčas dėl Floridoje 
nusileidusių lėktuvų ir kai Va
šingtone buvo daromas sprendi
mas atšaukti antrąjį orini puoli
mą, 2506-ji brigada penkiuose 
transportlaiviuose pamažu artėjo 
prie pietinių Kubos krantų. Ją 
lydėjo du priešlėktuvinėmis pa
trankomis ginkluoti laivai, o ties 
horizonto linija buvo matyti ke
letas amerikiečių karo laivyno 
naikintojų.

Išsikėlimas turėjo prasidėti 
nakties metu — pirmosiomis ba
landžio 17, pirmadienio, valando
mis. Visų dėmesio centre buvo 
lig šiol retai tegirdėta Kiaulių 

siasalio smaigalį, tik. žinoma, ki
toje Kubos pusėje. Savo žiotyse, 
prie Karibų jūros, ji turi 10-12 
mylių pločio. Įsiliedama Į krašto 
gilumą pamažu siaurėja ir užsi
baigia ties Plaja Larga vietove. 
Jos ilgis nuo žiočių iki Plaja Lar
ga — 18 mylių. Dešinėje žiočių 
pusėje, pietryčiuose, yra kita 
stambesnė vietovė Plaja Giron. 
Invazijos planuotojai išsikėlimui 
buvo parinkę tris pagrindinius 
taškus — Plaja Larga, Plaja Gi
ron ir dar vieną prietiltį 20 my
lių į rytus nuo Plaja Larga. Pagal 
amerikiečiu tradiciją, prietilčiai 
operacijų planuose buvo pavadin
ti raudonuoju, mėlynuoju ir ža
liuoju. Tarp šių trijų išsikėlimo 
taškų buvo apie" 40 mylių sausos, 
uolėtos pakrantės, o i krašto gi
lumą prasidėjo garsiosios Zapa- 
tos pelkės, per kurias Castro bu
vo pravedęs tris kelius.

(Bus daugiau)
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Acetoną naudoja parako gamy
bai ’ . *

Vokiečių rašytojas A. Kiostle- 
ris “Balfūro deklaraciją” taip api
būdino: “viena valstybė iškilmin
gai pažadėjo kitai trečios valsty
bės teritoriją”. Mat, tuo metu Pa
lestina buvo turkų imperijos da
lis. Ten tada gyveno 616.000 ara
bų ir tik 65.000 žydų.

Deklaracija ir sijonizmo sąjū
dis kaip magnetas pradėjo trauk
ti žydus Į Palestiną, ypač Hitleriui 
Įsigalėjus Vokietijoje 1933 m. 
1947 m., prieš pat nepriklausomy
bę, Palestinoje jau gyveno 650. 
000 žydų prieš vieną milijoną ara
bų. Tačiau pastarieji vis dar kont
roliavo 93% žemės. Gavę nepri-, 
klausomybę ir laimėję karą prieš 
arabus, izraelitai išvarė beveik 
milijoną arabų iš savo namų ir 
konfiskavo jų "turtą.

Šiandien Izraelyje gyvena 2% 
milijono žydų ir tik šiek tiek dau
giau kaip ketvirtis milijono ara
bų. Tūkstančiai arabų pabėgėlių 
yra susispietę stovyklose aplink 
Izraelį: Jordanijoje ir Sirijoje. 
Jais šiek tiek rūpinasi Jungtinių 
Tautų organizacija UNRWA, bet 
daugumoje jie, keršto kupini, te
belaukia dienos, kada galės grižti 
Į savo namus ir atkeršyti žydams.

Kadangi žydai nežada tų arabų 
geruoju įsileisti, tai pastarieji re
miami kaimyninių valstybių pla
nuoja ginkluotą grįžimą ir grasi
na žydus sustumti Į Viduržemio 
jūrą.

Bręsta naujas karas
Pralaimėję du karus prieš Izra

eli, arabai atsargūs ir nori tre
čiam konfliktui būti geriau pasi
ruošę. Jungtinės Arabų Respubli
kos prezidentas Naseris padidino 
savo kariuomenę iki 180.000 vy
rų, Jordanija iki 75.000. Rusai, 
kaip visada, pasiruošę sėti nesan
taiką komunizmo vardu, arabų 
valstybėms davė 1.000 bombone
šių ir kovos lėktuvų bei 2.000 
tankų. Bet ir Izraelis didžiuojasi, 
kad jis per 24 vai. gali pastatyti 
po ginklu ketvirti milijono vyrų. 
Susirūpinęs Ben-Gurijonas, buvęs 
Izraelio ministeris pirmininkas, 
kartą pasakė: “Mes galim arabus 
nugalėti tuziną kartų, o jie vistiek 
pasiliks. Užtenka, kad mes pralai
mėtume vieną kartą, ir mūsų ne
bėr”. Kibirkštis naujam karui ga
li kilti, kad ir dėl Jordanijos bei 
Sirijos pastangų nukreipti Jorda
no upės intakus savo laukų iriga- 
cijai. Izraelio teritorijos didesnė 
dalis yra dykuma, kuriai drėkinti 
dalinai naudojamas Jordano van
duo. Jeigu jordaniečiai ir sirai tą 
pati vandeni pakreips kitur, tai 
žydams jo neužteks.

Izraelio dabartinis premjeras 
L. Eškolis, nuosaikus “Mapai” 
partijos socialistas, neseniai pa
reiškė: “Izraeliui Jordano vanduo 
toks brangus, kaip kraujas jo pi
liečių gyslose”. Ilgainiui izraeli
tai tikisi su amerikiečių pagalba 
panaudoti atominę energiją jūros 
vandens pavertimui Į gėląjį. Bet 
tiems planams pilnai Įvykdyti dar 
reikėsią 10—20 metų, o Jordano 
vanduo jau dabar reikalingas ki
bucų, mošavų ir mešhek šitufų 
drėkinimui.

Nukelta į 7-tą psl.

SILVER BELL FURNITURE CO
TEL. 536-4767

Baldų dirbtuvė ir parduotuvė
Sav. V. ir J. Baliūnai, 

861 COLLEGE ST.

• Darbas atliekamas 
sąžiningai

• Gaminame valgomo
jo kambario ir 
virtuvės komplektus

• Taip pat aptraukia
me senas kėdes.
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Kanados darbininkams apmo-i% yra tolygu vienos savaitės už
kandos atostogos reguliuojamos darbiui). . .
dviejų įstatymo įstaigų - federa-linės m provincijų. Niro liepos m. g?“ į ’.n!® r£vaP S?
1 d. 1965 m. įsigaliojo naujas Fe- ^rUn^V1Cul„ ^ova . Scotia, 
deralinis Darbo Kodeksas kuris 9^%^^ 
numato apmokamas atostogas 4% i duoda darbininkams apmokamų 
visiems samdiniams (4% metinio1 po vienenų^mdos me- 
atlyginimo yra tolygūs 2 savaičių !/ vieną savaitę. Albertos, Britų 
atostogoms).

Grynai federalinės purisdikci- turi gauti dvi savaites apmokamų 
jos dirbantiesiems (liečiančius su- atostogų po vienerių darbo metų, 
sisiekimą tarp provincijų, oro Ii- Saskačevano įstatymai numato 3 
nijas, jūros kelius) atostogos ap- savaites apmokamų atostogų po 5 
mokamos 2% skaičiuojant nuo samdos metų su tuo pačiu darb- 
brutto pajamų, jei samdinys buvo daviu. New Brunswick reguliuoja 
samdomas trumpiau kaip 2 metų, tik kasyklų, statybų ir konserva- 
ir 4% po dviejų metų samdos (2 vimo įmonių atostogas. C. Sc.

Teatro internacionalas
Mėnraštis “Labor in Exile” nr. 

4 praneša, kad pirmą kartą unijų 
istorijoje teatrų (show-business) 
darbuotojų unijų atstovai (filmų, 
radijo ir televizijų darbininkai 
bei tarnautojai), prie kurių prisi- 

‘ dėjo muzikai, aktoriai iš viso pa
saulio, susitiko kartu tarptautinė
je konferencijoje. Konferencija 
įvyko spaudos rūmuose Briusely, 
Belgijoj, šią konferenciją sušau
kė Laisvųjų Darbo Unijų Tarp
tautinė Konfederacija. Konferen
ciją atidarė šios konfederacijos 
gen. sekr. Omar Becu. Buvo 
išrinktas nuolatinis sekretoriatas 
ir Britanijos atstovas Leslie Litt

WELLAND, Ont
I SIBIRĄ IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS 

įvyko š. m. birželio mėn. 13 d., Holy 
Ghost Hall, Golden Bld., 1 v.v. Kun. 
B. Mikalauskas, OFM, atnašavo Mi
šias už išvežtuosius ir pasakė pritaiky
tą tai dienai pamokslą. Paskaitą skaitė 
p. J. Paužuolis iš Port Colbome, Ont., 
primindamas, kad išvežtųjų kraujas, 
kančios ir ašaros privalo mus paska
tinti kovoje dėl Lietuvos laisvės.

TRADICINĖS JONINĖS, kaip ir vi
suomet, įvyko birželio mėn. 26 d. St. 
Stephan’s Hall, Welland, kur susirin
ko dauguma apylinkės tautiečių. Buvo 
svečių ir iš tolimesnių kolonijų, kaip 
Hamilton, Toronto ir mūsų kaimynai 
amerikiečiai iš Buffalo ir jo apylin
kių.

Apylinkės valdyba širdingai dėkoja 
visiems, kurie prisidėjo darbu ir lote

Sau lt S. Marie, Ont.
LANKĖSI “TĖV. ŽIBURIŲ” RE- 

DAKTORIUS. Š. m. liepos mėn. 12— 
13 dienomis pakeliui į vakarinę Kana
dą mūsų mieste trumpam vizitui buvo 
apsistojęs “TŽ” redaktorius kun. dr. 
P. Gaida.

Šį retą ir garbingą svečią globojo ap. 
valdybos sekretorius Ignas Girdzevi- 
čius, kuris aprodė visas mūsų miesto 
įspūdingesnes bei gražesnes vietas: 
“aukščiausiąjį pasaulio kryžių” (taip 
tvirtina vietinis laikraštis), zoologijos 
sodą, (kuris šiek tiek menkesnis už 
Berlyno ar Detroito panašias vietas), 
kanalus, jungiančius didžiuosius eže
rus (kuriais kasmet praplaukia dau
giau laivų negu sudėjus Sueso ir Pa
namos kanalus kartu!) keletą gražes
nių bažnyčių, (kurių čia daugiau negu 
dabartinėje Maskvoje). Ta pačia proga 
svečias aplankė visą eilę lietuvių šei
mų, o jų tarpe ir “TŽ” korespondentus 
(laikinus ir nuolatinius, aktyvius ir 
snaudžiančius!).

Linkime kun. dr. P. Gaidai toliau 
sėkmingai tęsti atostogų kelionę ir ne
pamiršti mūsų mažo “pasaulio užkam
pio” bei naujų pažinčių.

Ligi pasimatymo atgal, pakeliui į 
Torontą!

Bolševikiį skelbiama laisvė
Eina toks Lietuvoje laikraštis, 

kurio Lietuvoje žmonės nemato, 
ir kurio ten negalima skaityti. Tai 
lietuviams užsienyje dykai siunti
nėjamas “Tėvynės Balsas”. Kodėl 
jis neleidžiamas platinti Lietuvo
je, man ir šiandien neaišku. Tur
būt, kas nors ten “trefno” yra.

Tai, ot, šitas laikraštukas kai- 
kada netyčia piešdamas Lietuvos 
gyvenimą (jis jį piešia visada ru- 
žavomis spalvomis), kaiką ir tei
sybės pasako. Pavyzdžiui, Nr. 45 
iš 1965 m. birželio m. straipsnyje 
“Lietuvos jaunimas” gal per ne
apsižiūrėjimą parašė šitokią įdo
mią žinutę: “Aš nenorėčiau tvir
tinti, kad visi studentai užkietėję 
ateistai, bet su nedidele išimtim 
bažnyčios klausimas yra visai ne
populiarus studentų tarpe, ir jei 
kas kaimuose atostogų metu ir ei
na į bažnyčią, tai gal iš meilės se
niems tėvams. Praeitais metais 
universiteto istorijos - filologijos 
fakultete vienam studentui grėsė 
išmetimas iš universiteto todėl, 
kad jis bandė įrodyti, jog egzis
tuoja Dievas, (taip ir parašyta su 
didžiąją raide, mat jis skirtas už
sieniui. J. M. S) Studentai jį iš 
pradžių labai užstojo, bet daugiau

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vieninteli vaidilos registrnota natūralaus gydymo lietovlika klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai Ir fiziniai ranku masažai; spindulinis ir 

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

B. Naujalis, PsDJiJH.NJPt.

Kolumbijos, Manitobos ir Saska- 
čevano provincijose darbininkas 

lewood buvo išrinktas naujojo ar
tistų internacionalo prezidentu, 
šiam internacionalui priklauso 
632,000 narių iš 32 darbo unijų 
aštuoniolikoje valstybių.

Nauja tarptautinė organizacija 
apjungia dirbančiuosius kino teat
ruose, filmų gamyboje, radijo sto
čių, televizijų darbuotojus, taip 
pat variečių artistus, aktorius, 
muzikantus, teatrų darbininkus ir 
kt.

Šio internacionalo tikslas užtik
rinti geresnes darbo sąlygas ir 
nustatyti konsultacijoms ir dery
boms dėsnius. Pranas Fabius

rijoj fantais. Ypatinga padėka priklau
so laimės staliukų aukotojams pp. But- 
kams, Radvilams, Sinkams ir Viskon- 
tams, dirbusioms virtuvėje ponioms 
Čepukienei ir Bieliūnienei; dirbusioms 
prie loterijos ponioms Stankevičienei, 
Šiurkienei, Stankevičiūtei ir bilietus 
pardavinėjusiems ponams K. Stanke
vičiui ir Pranaičiui. Valdyba taip pat 
dėkinga ir ponams čepukui ir Izokai- 
čiui, kurie važinėjo Joninių reikalu sa
vomis mašinomis be jokio atlyginimo.

Meninę dalį išpildė Cleveland, “Ve- 
jūnės”, kurios tikrai sukėlė vėjo lietu
viškomis dainomis ir muzika, visiškai 
mums nauju amerikonišku “rock and 
roll” stiliumi. “Vėjūnių” sąstatą suda
rė: V. Eimutytė (vadovė), V. Mocku
tė, G. Stuogytė, D. Vądopolaitė, V. 
Stankevičius ir A. Kalvaitis. M. S.

TURĖSIME ŠAUNIAS VESTUVES. 
Liepos mėn. 21 d. p-lė Dpnelda Luda- 
vičiūtė išteka už p. J  ̂J. Merling, o ta 
proga jaunosios tėveliai lenkų „salėje 
ruošia labai šaunų vedybinį balių, ku
riame pakviesti dalyvauti visi mūsų 
kolonijos tautiečiai. Bažnytinės apei
gos įvyksta tą pačią dieną -lenkų para
pijos bažnyčioje 10 vai. ryte.

TRUMPOS NAUJIENOS
Š. m. liepos mėn. 18 d. popietėje V. 

V. Skaržinskų farmoje, prie upelio, 
ap.. valdyba ruošia pasilinksminimą 
(pikniką), kuriame kviečiami dalyvau
ti visi tautiečiai net ir su savo sve
čiais .

Mūsų mieste, atvykęs iš Hawk June-, 
tion, Ont., atostogauja tautietis Vin
cas Miniauskas, kuris yra apsistojęs 
pas pp. I. Girdzevičius.

Laike 1964 m. amerikiečiai ir vieti
niai turistai mūsų mieste ir apylinkė
je išleido 13% milijono dolerių.

Paskutiniais statistiniais daviniais, 
išvestais už 1963 m., mūsų miestas už
ėmė pirmąją vietą Kanadoje metinių 
atlyginimų vidurkiu, kuris buvęs 5394 
dolerių, antroje vietoje Samia, Ont., 
ir trečioje Oshawa, Ont. J. Sk.

iš humaniškos pusės, negu iš ko
kio nors Įsitikinimo. Vėliau, tam 
studentui neatsisakius savo pažiū
rų, jis buvo dvejiems metams pa
šalintas iš universiteto”.

šitam pranešimui reikia tikėti. 
Tai ir sugriūva visas bolševikų ir 
jų bernų melas, kad Lietuvoje yra 
kokia nors laisvė tikėti ar netikė
ti. Ten tokios laisvės nėra, nors 
Stalino konstitucija ir kitaip sako. 
Bet visi žino, kad konsctitucija 
sau, o bolševikiška praktika sau.

J. M. Š.

Eskimų problema vėl iškilo. 
Kvebeko provincijoje gyvena 3.- 
000 eskimų, kurie buvo federa
cinės vyriausybės žinioje. Pro
vincijos premjeras. J. Lasage ta
riasi su min. pirm, dėl tų eski
mų perleidimo provincijos ži
nion. Eskimam būtų įsteigtos 
atskiros mokyklos, ir jie būtų 
mokomi prancūzų kalbos. Tani 
daug kas priešinasi, nes Kvebe
ko, eskimai nebegalėtų susikal
bėti su kitais eskimais, gyvenan
čiais Kanados šiaurėje. Tačiau 
ir vieni, ir kiti daugiausia varto
ja tik eskimų kalbą.

Darbininkų unijos yra jų orga
nizuotos pajėgos kovoje už gėrės- 

atlyginimą. Tų unijų yra įvairių. 
Dauguma jų skirstomos pagal 
darbų bei gamybos rūšį.

Kanados sunkiojoje pramonėje 
vyrauja dvi unijos: “Steel Wor
kers” ir “Mine Mill”. Pastaroji 
jau iš anksčiau buvo žinoma kaip 
prokomunistinė unija. Ji yra iš
mesta iš “Canadian Labour Cong
ress” — CLC.

Apie “Steel workers” uniją bū
davo pasisakoma kaip antikomu
nistinę ir demokratinę. Ar tie tei
gimai pasitvirtina gyvenime? De
mokratinėse unijose nario mokes
čio pakėlimą sprendžia unijos na
riai balsavimo keliu. Diktatorinė- 
se unijose tą reikalą sprendžia vy
riausieji unijos vadovai, neatsi- 
klausdami unijos narių. 1958 m. 
įvykusioje “Steel Workers” uni
jos konvencijoje tos unijos prezi
dentas David MacDonald pareika
lavo, kad jam metinė alga iš $40. 
000 dolerių būtų pakelta iki $50. 
000, neskaitant $36.000, skirtų 
jam reprezentacijos reikalams. 
Taip pat pareikalavo, kad unijos 
narių mėnesinis mokestis iš $3 
būtų pakeltas iki $5. Kai keli tos 
unijos skyriai (Pitsburg, Gary) dėl 
to pareiškė protestą, MacDonald 
spaudos atstovams pasakė, kad to- 

New Democratic Party” kandi
datus. Tą NDP labai remia ir 
“Steel Workers” unijos vadovy
bė. Kanados pralamento rinkimų 
metu “Steel Workers” savo salė
se įrengia net štabus tos NDP 
kandidatams propaguoti.

“Steel Workers” unija tos so
cialistinės partijos štabe laiko tris 
savo atstovus. Greičiausia, tiems 
atstovams ir algas apmoka iš uni
jos iždo, nes tos unijos vadai sa
vo laikraštėliuose atvirai pasisa
ko, kad “ ... Steel Workers unija 
remia New Democratic Party pi
nigais ir žmonėmis. Mes duodame 
NDP tą paramą be jokių sąlygų, 
nes mes priimame tos partijos 
programą ir jos socialistinę filo
sofiją” (Miners Voice, 1965. IV. 
nr. 53, 4 psl.).

Taip. Sovietų “socialistinėse” 
respublikose taip pat priimta “so
cialistinė” filosofija. Gal ji tinka 
ir “Steel Workers” unijos va
dams, bet ar tą socialistinę filoso
fiją priima ir visi unijos nariai, 
už kurių pinigus varoma proko
munistinė propaganda?

NDP vadas T. Douglas Kanados 
parlamente reikalauja, kad ne
liestų karališkoji (raitoji) policija 
komunistuojančių. Taip pat 
Douglas puolė JAV prezidentą, 
kam jis Vietname kovoja prieš 
komunistus (“TŽ”, 1963. IV. 25. 
ir 1965 m. nr. 15).

Tokiu “Steel Workers” unijos 
vadų aktyviu rėmimu prosovieti
nės politikos yra pasipiktinusi di
džiuma unijos narių. Bet vadai su 
savo unijos nariais nesiskaito, nes 
jie jaučiasi diktatoriais. Jie su 
unijos nariais turi tiek ryšio, kiek 

A. J. Viskontas š. m. gegužės m. iš narių gauna pinigų, šiaip jie 
31 d. McMaster Universitete, Ha- draugauja su turtingųjų bendro-

vių vadovais. “Steel Workers” 
‘unijos prezidentas David MacDo
nald daugiau rūpinasi pramoni
ninkų, verslininkų, negu darbi
ninkų reikalais”. (“Draugas” 
1965. II. 3. nr. 28.1 pšl.)

1964 m. rugsėjo 25 d. JAV, At
lantic City Įvyko ’’Steel Workers” 
unijos 12-sis suvažiavimas, kuria
me pagrindiniu kalbėtoju buvo 
pakviestas Kanados NDP vicepre
zidentas David Lewis, išrinkto
sios tautos atstovas (Miners Voice 
nr. 48,1964 m., Winnipeg, Man.).

milton, gavo B A laipsni iš elekt
ros inžinerijos ir inžinieriaus ti
tulą. Įdomu, kad Aloyzas Julius 
Viskontas pradžios mokslą pradė
jo Vokietijoje, o gimnaziją lankė 
Venecueloje, Argentinoje ir Ka
nadoje, bet vistiek visos šitos ke
lionės iš vienos į kitą valstybę ne
sutrukdė jo mokslo, ir jis savo 
tikslą pasiekė. Dabar jis dirba 
Toronte, Ontario Hydro Electric 
Dpt., žada ruoštis MA laipsniui.

SUTAUPYSITE
JEI ŠILDYSITE
VANDENI ELEKTRA

“Cascade 40” elektrinis vandens šildytuvas
Į

yra vienas geriausių pirkinių!

ad.No.CS6534FL

"THE CASCADE 40" elektrinis vandens šildytuvas yra 40 galio
nų talpos. *!

Jis yra geriausias, kadangi turi du šildymo elementus.

1000 vatų apatinis elementas apšildo tiek vandens, kiek norma
liai jūsų šeimai reikia.

Ir jei kada jums skubiai prireikia daugiau šilto vandens, viršuti
nis didelis elementas, turįs tris kartus daugiau šildymo jėgos nei 
apatinis, automatiškai pradeda veikti.

"THE CASCADE 40" yra beliepsnis. Jam nėra reikalingas kami
nas, taip, kad jis gali būti pastatytas bet kur namuose. Jis yra 
saugus, švarus ir tylus. Atsižvelgiant j tai, kad Hydro kainos yra 
žemiausios visame pasaulyje, "CASCADE 40" yra tikrai pigus 
pirkinys.

Smulkesnių informacijų paskambinkite j savo Hydro.

your hydro

kius narius reikia mesti iš unijos. Tas rodo, kad “Steel Workers 
Tas rodo, kad unijos vadovybė '*
yra diktatūriška.

Vienas didžiausias “Steel Wor
kers” unijos minusas, kad ji ak
tyviai remia socialistinę Kanados 
“New Democratic Party”— NDP. 
Kanados komunistai, negalėdami 
atvirai patekti į krašto parlamen
tą, į jį skverbiasi slaptai, prisiden
gę kitais vardais. Kanados komu
nistų partijos vadas Kashtan įsa
kė savo partijos nariams visuose

unijos suvažiavime buvo daugiau 
dėmesio kreipiama į politiką, ne
gu į darbininkų reikalus.

Keista politika palaikoma ir sa
koma, kad komunistinė unija turi 
būti išmesta iš Canadian Labour 
Congress vadovybės. Štai ką rašo 
“Steel Workers” unijos laikraštu
kas (Mainers Voice, 1965. V., nr. 
52., 2 psi.): “Canadian Labour 
Congress prezidentas Cl. Jodoin 
viešai — per Kanados ministerį

krašto rinkimuose balsuoti už pirmininką — pareikalavo, kad 
Portu” bon/ji JAV*bių prezidentas sustabdytų 

bombardavimus Š. Vietname”.
Liūdna, kad ne tik unijų vadai, 

bet ir unijų centrų vadai remia 
prosovietinę politiką, siekiančią 
pavergti iki šiol laisvus kraštus ir 
jų darbininkus. Dėl tokių tenden
cijų niekas nereiškia protesto. 
Kyla klausimas, ar unijos yra 
tam, kad remtų sovietų pavergi
mo politiką, ar rūpintųsi darbi
ninkų gerove? Iki šiol buvo skel
biama, kad unijų tikslas yra dar
bininkų geros darbo sąlygos , ir 
tinkamas atlyginimas, o ne pro
komunistinė propaganda už uni
jos pinigus. Atrodo, ateina laikas 
reformuoti darbininkų unijas, 
nes jos gali tapti politinėmis par
tijomis ir užuot padėjusios dar- 
padaryti unijų vadų vergais. J. J. 
bininkams, gali jiems kenkti ir

Edvardas Ragauskas, MD, baigęs 
Western Ontario (Londone) uni
versiteto medicinos fakultetą ir 
gavęs med. gydytojo teises ir var
dą. Tai palyginti gana jaunas vy
ras, 26 metų, bet jau spėjęs baig
ti minėto universiteto du fakulte
tus: 1960 m. jis gavo Bachelor of 
Arts, o dabar medicinos. Jauna
sis gydytojas, nors gimęs Kanado
je - Toronte, bet puikiai kalba lie
tuviškai. Gydytojo praktiką atlie
ka Toronte. Dr. E. Ragausko tė
vai, Jonas ir Ona Ragauskai, yra 
senesnieji emigrantai, šiuo metu 
turi gražų ūki Wardsville, Ont.

KAS NAUJO PARODOS 
KANADOJE RUOŠIME?

Nebestatys bokšto
Pabrėžti bendrąją prancūzų 

Kanadoje ir Prancūzijoje gimi
nystę, buvo numatyta 1967 m. pa
rodai pastatyti milžinišką 1.066 
pėdų aukščio bokštą, šis bokštas 
be to paminėtų Montrealio mies
to įkūrimo 325 metų sukaktį. Tu
rėjo jis kaštuoti virš 20 mil. dole
rių, kuriuos žadėjo sumokėti 
Montrealio ir Paryžiaus miestai. 
Paaiškėjus, kad statyba kaštuo
sianti žymiai daugiau, nuo šio 
projekto atsisakyta.

Sporto stadioną, 
turintį 25.000 vietų, stato septy
nios automobilius gaminančios 
kompanijos. Tame stadijone pa
rodos metu numatomas 1.500 ka
rių paradas bei pratimai (tattoo) 
ir Įvairios tarptautinės sporto 
rungtynės.

Atskirą paviljoną
statys New Yorko valstija dide
liame 30.000 kv. pėdų plote.

Jau pasirašytas kontraktas 
pagaminti mėlynos spalvos lėktu
vų kelionės portfelius su parodos 
ženklu ir parašu “Žmogus ir pa
saulis”.
I-----------------------------------------------------------------------

Prof. Mihailo Mihailovas, Ju
goslavijos komunistinio teismo 
nubaustas už sovietus peikiantį 
straipsnį, kurį jis paskelbė po ap
silankymo Sov. Sąjungoj. Ape
liacinis teismas pakeitė jo 9 mėn. 
kalėjimo bausmę į suspenduotą 
bausmę. Taigi, profesoriui nerei
kės sėdėti kalėjime.

Sovietų propaganda pralaimi
Sovietinės kompartijos ideolo

ginis žurnalas “Komunistas” iškė
lė silpnąją komunistinės propa
gandos pusę — pavėluotą pasau
linių Įvykių žinių pateikimą, o 
kartais net ir visišką jų nutylėji
mą. Šios pastabos, atrodo, dau
giausia taikomos sovietinėms ra
dijo stotims, kurioms tenka kovo
ti su britų BBC ir amerikiečių 
“Voice of America”, žurnalas ra
šo: “šiais laikais, kai beveik kiek
viename name yra radijo apara
tas, netikslu nutylėti pasaulinius 
Įvykius ir nepateikti komentarų, 
nes tada laisvas vadžias gauna 
buržuaziniai propagandistai savo 
falsifikatams..

Žurnalo nuomone, Vakarų pa
saulio agentūros, ypač amerikie
čių informacijos tarnyba,-pasta
ruoju metu sustiprino ideologinę 
kovą. Sovietų propagandistams 
“Komunistas”pataria nuodugniai 
išstudijuoti kapitalistinės propa
gandos metodus ir rasti naujų 
priemonių kovai sustiprinti, žur
nalas netgi cituoja Lenino žo
džius,, kad masės turi būti gerai 
informuotos, nes tik tada jos ga
lės padaryti atitinkamas išvadas, 
tik tada jos žinos, kuria kryptimi 
žygiuojama. Sovietinės radijo sto
tys ir spauda dažnai gauna per- 
mažai informacijų, o komentarai

Ruošiatės keliauti į Nova Scotia?
RAŠO CLARIBEL GESNER

“Nuoširdžiai kviečiame” sako 
Nova Scotia su savo istoriniu pa
veldėjimu ir plačiais pramonės 
užmojais. Keliaudami Trans-Ca- 
nada keliu, jūs Įvažiuojate į Nova 
Scotia prie Amherst, kur vyriau
sybė išlaiko gerai Įrengtą kelionių 
biurą. Aš patarčiau, kad vieton 
keliauti Trans - Canada, jūs pa
suktume! Sunrise Trail (kelias 
Nr. 6 — 107 mylios) ligi New 
Glasgow ir nuo ten ligi Antigo
nish (kelias Nr. 45 — 38 mylios). 
Tai eitų išilgai North Shore 
(Northumberland Strait) su jo 
gražiais krantais ir šiltu vande
niu. Keliaudami šitaip, jūs rasite 
Pugwash (Cyrus Eaton’s thinkers 
conference) ir Tatamagouche (No
va Scotia meno festivalis rugpjū
čio m.). Artėdami prie Antigo
nish, jūs atsidursite Nova Scotia 
škotų srity su Highland žaidimais, 
kurie vyksta Antigonish liepos 16 
ir 17 dd. Vėl Įsukę i Trans-Cana- 
da kelią prie Antigonish, kirskite 
Canso Causeway (pasaulyje gi
liausias — 185 pėdų) ligi Baddeck 
(90 mylių). Ten yra Aleksander 
Graham Varpų muziejus ir pra
džia pasaulyje garsaus Cabot 
Trail, 184 mylios su patraukliais 
vaizdais (kelias pavadintas pagal 
John Cabot, pirldys ir tyrinėtojas 
iš Italijos, pirmas europietis, at
vykęs i šiaurės Ameriką po vikin
gų). Jei pasuksite kairėn, sutiksite 
salos vakarinį krantą. Nuo Belle 
Cote ligi Cape Rouge per Cape 
Breton’s tęsiasi prancūzų sekcija 
— gyventojai yra tiesioginiai aka- 
diečių palikuonys ir kalba pran
cūzų akadiečių tarme. Prie Cheti- 
cam'p, prieš įvažiuojant į High
land nacionalinį parką, yra puiki 
stovykla su visomis lengvatomis 
(jos taip pat randamos prie Broad 
Cove Ingonish. Big Intervale, 
Grand Anse ir Corney Brook). Vi
su Atlanto krantu geras meške
riojimas giliam jūros vandeny.

Dana Tamošauskaitė, B.A., gimu
si 1944 m. Vokietijoje. Toronte 
baigė pradžios mokyklą ir gimna
ziją. Toronto universitete huma
nitarinių mokslų fakultete pa
grindiniu dalyku studijavo socio
logiją. Toliau gilins studijas “so
cial work” specialybėje. Lietuviš
koje srityje baigė Toronto šešta
dieninę mokyklą ir aukšt. litua
nistinius kursus. Priklausė tauti
nių šokių grupei 8 metus ir buvo 
2 metus* jos valdyboje. Yra skau
tė nuo vaikystės. Buvo paukštyčių 
draugovės adjutante ir vėliau 
draugininke. Akademikų skautų 
sąjungos narė. Buvo Lietuvių 
Studentų Sąjungos Toronto sky
riaus valdyboje sekretorė.

toli gražu nėra pakankami įvy
kiams išaiškinti. Buržuazinės ži
nių agentūros tučtuojau reaguoja 
į pasaulinio masto įvykius, kai tuo 
tarpu to neįstengia padaryti so
vietinė žinių perdavimo tarnyba.

Šie kartūs “Komunisto” žodžiai 
liudija naują liniją sovietinėje 
propagandoje. Lig šiol komunis
tinėje spaudoje pasaulinių žinių 
skyrius būdavo posūnio vietoje — 
pagrindines puslapių skiltis užim
davo vietinio pobūdžio reikalai. 
Atrodo, kad vis daugiau ir dau
giau Sov. Sąjungos piliečių žinių 
ima jieškoti BBC ir “Voice of 
America” radijo bangose. Minėtų
jų siųstuvų veikimas dabar nėra 
trukdomas. Taigi, eilinis pilietis 
daro išvadą, kad britų ir ameri
kiečių skelbiamos žinios negali 
būti ištisai blogos ar netikslios, 
jeigu visažinanti kompartija lei
džia joms pasiekti sovietinius ra
dijo priimtuvus.

Įdomu, kaip sovietų propagan
distams pavyks atsilaikyti nely
gioje kovoje su vakariečiais. Lig 
šiol kompartijai nemalonias ar 
nepageidaujamas žinias jie nuty
lėdavo, o dabar jas tenka pateik
ti ir dargi ginti savąją versiją, ku
ri dažnu atveju neturi nieko 
bendro su tiesa.

Atgal i Baddeck, jūs pravažiuo
site St. Ann’s. Vienintelė gaelic 
kalboj kolegija Kanadoje yra čia, 
o gaelic kultūros festivalis su 
škotų šokiais, muzika ir rankdar
biais vyksta rugpjūčio 1—14 die
nomis. Kitas Įdomus taškas Cape 
Brėton saloj yra Sydney, su jo 
moderniomis plieno dirbtuvėmis 
ir anglių kasyklomis Florence, 
New Waterford ir Glace Bay, kur 
kasyklos tęsiasi po Atlanto van
denynu per 6 mylias. Louisburg - 
ankstyvoji prancūzų tvirtovė, da
bar federalinės vyriausybės atsta
tyta, Glace Bay, statoma sunkaus 
vandens Įmonės.

Jeigu nenorite grįžti i jau va
žiuotą kelią, pasukite keliu Nr. 7 
(168 mylios) nuo Antigonish ligi 
Halifax, Nova Scotia sostinės, čia 
istoriniai namai ir bažnyčios (St. 
Paul, 1750) nepatikimai spokso į 
22 aukštų gyvenamus pastatus ir 
modernius viešbučius. Už 5 mylių 
nuo miesto yra universiteto pasta
tai. Iš Halifax laikykitės Nr. 1 ar
ba Nr. 3 išilgai pietų kranto. Pra
važiuosite Lunenbergą, kurio gy
ventojai laiko savo garbe būdami 
tiesioginėje linijoje vokiečių, at
vykusių ir Įsteigusių miestą 1753 
m. Toliau Šhelbume United Em
pire lojalistų sritis ir Yarmouth - 
Naujosios Anglijos naujakuriai. 
Beveik visu keliu jūs lenkiate jū
ros krantą su jo gražiais vaizdais 
ir spalvingais žvejų kaimeliais. 
Prie Yarmouth jūs persikraustote 
į M.V. “Bluenose” laivą ir plau
kiate į Bar uostą, esantį Ameriko
je. Nuo Bar uosto yra tiesus ke
lias per Parkway kelių sistemą at
gal į Niagara Falls.

Jei jūs vykstate per New 
Brunswick ligi Saint John ir sker
sai ligi Digby, N.S., jūs galite ne
pasiekti Cape Breton, čia jums 
pasiūlome pasirinkti — sekti No
va Scotia pajūrio linija aplink 

(Nakelta I 7 P«L)
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BELGŲ KOMPARTIJOS 
VIZITAS
Iš Minsko į Vilnių buvo užsukusi 

belgų kompartijos delegacija, kurią 
sudaro kompartijos pirm. Ernestas 
Biurnelis, pavad. Francas van der 
Bradenas, sekr. Žanas Bliumas ir 6 
centro komiteto nariai. Vilniaus 
aerodrome juos sutiko A. Sniečkus 
su savo svita ir pionieriai su gėlių 
puokštėmis. Kitų kraštų kompartijų 
atstovų vizitus Maskva, atrodo, nori 
panaudoti propagandos reikalams 25 
m. Lietuvos susovietinimo sukakties 
proga.

ALPINISTAI PAMIRE
Lietuvos pavergimo 25 m. sukak

čiai paminėti panaudojami ir lietu
viai alpinistai. Į Pamiro kalnynus 
buvo išsiųsta 17 alpinistų grupė, ku
ri liepos 25 d. mėgins užkopti į Le
nino viršukalnę, turinčią 7.134 m 
augščio. *

NAUJI GATVIŲ VARDAI
“Tiesa”, pasidžiaugusi, kad pasta

raisiais metais gerokai padidėjo 
Plungė, skaitytojams praneša apie 
neseniai atliktą dviejų šio miesto 
gatvių sukomunistinimą. Laukų gat
vė pavadinta komunisto Liudo Ado- 
mausko vardu, o kita gatvė miesto 
centre — Vinco Kapsuko vardu.

KAČERGINĖ
“Tiesos” korespondentai Z. Amb

razaitis ir P. Jankauskas pateikia 
pluoštą įspūdžių iš dabartinės Kačer
ginės. Pastovių gyventojų šiuo me
tu ten yra apie 600. Veikia mišrus 
choras, muzikinis ansamblis, dramos 
ratelis. Miestelio gyvenimui vado
vauja vykdomojo komiteto pirm. Au
gustinas Laučka, o grožine puse rū
pinasi energingas girininkas Henri
kas Petrauskas, kuris čia yra paso
dinęs daug vaismedžių. Pyplių pilia
kalnyje baigiamas įrengti parkas. 
Per sodą kaskadomis teka upelis — 
jo vandenyje apgyvendintos žuve
lės, pakrantėse gausu retos augmeni
jos. Kačerginė — vaikų poilsio vie
ta. čia veikia 160 lovų reumatinė 
vaikų ligoninė, kiekvieną vasarą įsi
kuria 5 pionierių stovyklos, 4 vaikų 
darželiai. Poilsiauja apie 2.000 vai
kų. Suaugusiųjų poilsiui vasarvietė 
betgi nėra paruošta: nuomojimo

LONDON, ONT.
NUOŠIRDŽIAI PASITINKAMAS 

DIEVO TARNAS. — Išvažiavo Romon 
kaip pasaulietis, grįžo Kanadon... 
daug pareigu uždedančiuose Dievo tar
no rūbuose... Nuoširdžiais sveikini
mais žodžiu ir atsiliepimais spaudoje 
atžymėti jo, kaip dvasiškio, pirmi 
žingsniai šiame kontinente. Pq primi
cijos iškilmių Toronte, nemažesniu 
nuoširdumu jis sutinkamas ir Londo
ne, pas savo buvusį kapelioną. Tai 
simpatingasis kun. L. Januška, šiais 
metais baigęs kunigų seminariją Ro
moje. Primicijanto Šv. Mišios, giesmė
mis palydimos J. Petrausko vadovau
jamo parap. choro, ir įspūdingas Šilu
vos Marijos parap. klebono kun. B. 
Pacevičiaus pamokslas nukėlė susirin
kusiųjų mintis nuo darbadienio kas
dieninių rūpesčių į Lietuvoje ne kar
tą išgyventų primicijų prisiminimus. 
Kun. B. Pacevičius vaizdžiai nušvietė 
daug pasišventimo pareikalaujantį 
dvasiškio pašaukimą, linkėdamas pri- 
micijantui surasti daugiau asmenų, pa
sirenkančių darbą Kristaus vynuogy
ne, ir išreikšdamas viltį, kad tas, kuris 
nesuklupo anglių kasyklose, nepabūgs 
ir šiuo metu jam uždėtų atsakingų pa
reigų.

Po pamaldų klebonas, padedamas 
kat. moterų, surengė vaišes. Iškilmėse 
dalyvavo visa eilė lietuvių ir kitatau
čių dvasiškių: vysk. dr. Pr. Brazys, 
MIC, monsinjorai J. Pluta, Flannery, 
vietos kurijos atstovai Graspan, La

SUDBURY, Ont.
“TŽ” REDAKTORIUS NIKELIO 

SOSTINĖJ. Kun. dr. Pranas Gaida, sa
vo pirmąsias penkias atostogų dienas 
praleido su Sudburio lietuviais, susi
pažindamas su aktyvesniais mūsų ko
lonijos nariais. Sekmadienį atlaikė lie
tuviams pamaldas ir pasakė turiningą 

NAUJI MUITAI — SENOS KAINOS!
Nepaisant to, kad eilei dovanų muitai pakeliami nuo š. m. liepos mė

nesio 1 dienos,
visuomet stengdamiesi savo tautiečiams patarnauti, iki rugsėjo 1 d. 

siunčiame Į Lietuvą vilnonius nertinius, skareles, medžiagas, avalynę ir t. 
t. senomis kainomis.

Naudokitės šia išimtine proga ir paskubėkite, kol dar galima, pasiųsti 
savo giminėms ir pažįstamiems mūsų didelio pasisekimo turėjusius siunti
nius:

V—3: 10% jardų tvirtos, gražios, vilnonės angliškos medžiagos, trįms 
eilutėms; tik 55 dol.

N—4: 16 jardų sunkaus, nepermatomo, labai gražaus gėlėto nailo
no keturioms suknelėms; tik 45 dol.

V—3 ir N—4 jungtinis; tik 91 dol. (susitaupo pasiuntimo išlaidos);
SM: 3 labai gražūs šilti, stori, grynos škotiškos vilnos, susegami nerti

niai, 6 kašmirinės vilnos skarelės, 6 itališko šilko skarelės, tik 65 dol.
ypač vertingas: ZP—3: 9 jardai “super velour” šiltos švelnios vilno

nės medžiagos trims apsiaustams, žieminiams arba rudeniniams, juodos, 
mėlynos arba rudos spalvos; tik 60 dol.

Siųskite užsakymus nedelsdami, reikalaukite pavyzdžių, rašykite:
BALTIC STORES, LTD.

421, HACKNEY RD, LONDON, E. 2. GREAT BRITAIN.
Seniausioji šioje srityje lietuvių bendrovė Anglijoje.

Garantuotas ir greitas pristatymas.

punktuose trūksta palapinių, pačio
je Kačerginėje nėra nė vienos val
gyklos. Didžioji vasarotojų dalis at
vyksta į įmonių nuosavybėje esan
čius poilsio namus, palapinių mies
telius. “Tiesos” korespondentai ra
gina atitinkamus valdžios pareigū
nus nepagailėti pinigo ir šią vasar
vietę paruošti ne tik vasaros atosto
goms, bet ir savaitgalio išvykoms, 
juo labiau, kad nuo Kauno iki Ka
čerginės yra tik 16 km.

MARCINKONIŲ DEGTINDARIAI
Varėnos milicijos skyrius Marcin

konių kaime pagavo 9 degtindarius: 
Viktorą Pačkauską, Malviną Česnu- 
levičienę, Oną Lionienę, Rožę Kilie- 
nę, Mariją Konstantinavičienę, Oną 
Jurelevičienę, Vladą Miškinį, Praną 
Tamulevičių ir Genę Valentukevi- 
čienę. Bravorėlių mėgėjai nubausti 
piniginėmis baudomis ir paromis ka
lėjime.

DIRVŲ EROZIJA
Geografijos mokslų kandidatas A, 

Garankštis ir Lietuvos Mokslų Aka
demijos mokslinis bendradarbis R. 
Tikuišis nagrinėja dirvų cheminės 
erozijos problemas, kurias sukelia 
nutekantieji ar į žemę įsifiltruojan
tieji vandenys: “Mūsų respublikoje 
pernai atlikti pirmieji šios krypties 
tyrimai Jie parodė, kad per metus 
iš vieno kvadratinio kilometro miš
kingų, pelkėtų Ignalinos apylinkių 
nutekantys vandenys išneša apie 50 
tonų karbonatų, 0,1 tonos geležies, 
apie 1 toną azoto ir šiek tiek kitų 
junginių. Organinių medžiagų buvo 
išnešta apie 5 tonas. Viso minerali
nių medžiagų išplauta apie 60 tonų. 
Iš to pat ploto dirbamų laukų Vilka- 
viškio-Kapsuko rajonuose per metus 
vanduo išplovė apie 69 tonas karbo
natų, apie 0,05 tonos geležies ir apie 
0,8 tonos azoto junginių. Organinių 
medžiagų buvo išnešta apie 4 tonas, 
o viso mineralinių medižagų — apie 
70 tonų. Stipriausia cheminė erozi
ja nustatyta Utenos rajone, kur bu
vo tiriami stipriai kalvoti, akmenin
gi dirbami laukai, čia per. metus iš 
kvadratinio kilometro dirvų buvo 
išnešta apie 120 tonų mineralinių 
medžiagų.” Rašinio autoriai ragina 
pravesti nuodugnius tyrimus ir jieš- 
koti piremonių šiam žalingam pro
cesui sustabdyti. V. Kst.

verty, Kunigų Vienybės pirm. mons. 
J. Tadarauskas, mons. V. Balčiūnas ir 
kunigai P. Ažubalis, dr. J. Gutauskas, 
D. Lengvinas, K. Simonaitis, J. Staš
kevičius. Primicijantui įteikta meniš
kas J. Bendoraičio sukurtas adresas ir 
dovanėlė “ant pirmų puspadžių...” Tai 
septintasis kun. B. Pacevičiaus moki
nys, pasirinkęs šį nelengvą pašauki
mą. Mons. J. Tadarauskas ne be pa
grindo pajuokavo,, kad susidraugauti 
su kun. B. Pacevičium reiškia maž
daug tą patį, kaip ir padaryti pirmą 
žingsnį kunigystės ar vienuolio-ės ap
žadų kryptimi. Kun. L. Januška išvyks
ta vikarauti į Ročesterio parapiją, va
dovaujamą didelio patrijoto lietuvio 
kun. Valiuko.

Tikime, kad naujam dvasiškiui, ge
rai pažinusiam fabriko ir kasyklų dar
bą bus lengva suprasti sunkią darbo 
naštą nešančio lietuvio darbininko da
lią ir surasti raktą į jo širdį. Mes, Ši
luvos Marijos parap. lietuviai, to kaip 
tik ir norėtume jam palinkėti, o visa 
kita išsispręs be didelių sunkumų. D.E.

VISI Į GEGUŽINĘ! Liepos 24 d., 
šeštadienį, Genčių ūkyje, Mount Bryd- 
ges, Ont., įvyks linkma šurum-burum 
gegužinė. Pradžia 4 vai. p.p. Visi Lon
dono ir apylinkių lietuviai kviečiami 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti. Pelnas 
skiriamas Šiluvos Marijos parapijos 
reikalams. Rengia parap. komitetas.

D. E.

religinio tautinio turinio pamokslą. Be 
to, aplankė INCO liejyklą Copper Clif- 
fe, didįjį nikelį, tik prieš keletą sa
vaičių atidarytas miniatūrines kasyk
las ir universitetą. Iš čia sekmadienio 
vakare išvažiavo pas Sault Ste. Marie 
lietuvius, o iš ten skris toliau į vaka
rus, net iki Vancouverio. Krsp.

Winnipeg© lietuviai, latviai ir estai prisininė Lietuvos okupacijos 25 metų sukak
tį. Nuotraukoje minėjimo dalyviai prie centrinio paminklo. Winnipeg Free Press

g HAMILTON
VYSK. P. BRAZIO ATSILANKY-

Naujasis Vyskupas Pr. Brazys,MAS.
Lankydamas Kanadoje lietuviškas pa
rapijas, užpraeitą pirmadienį vizitavo 
ir mūsų AV. parapiją. Vyskupą atly
dėjo Mons. J. Balčiūnas ir kun. V. 
Rimšelis, MIC. Jaunimo Centro salėje 
įvyko iškilmingas sutikimas ir pasivai- 
šinimas. Čia pasirodė AV parapijos 
choras su sol. Vcl. Verikaičiu, jaunu
čių choras, dramos būrelis “Aukuras” 
ir mūsų “Gyvataro” dvi tautinių šokių 
grupės. Garbingasis svečias pareiškė 
didelį pasitenkinimą mūsų kolonijos ir 
mūsų parapijos tautiniu aktyvumu. Jis 
palinkėjo ir toliau pasilikti ištikimais 
savo tautos ir Bažnyčios idealui.

Mons. dr. J. Tadarauskas padėkojo 
vysk. P. Braziui už atsilankymą mūsų 
parapijoje ir visiems programos daly
viams už išpildymą programos. Po 
programos visi buvo pavaišinti. Vaišių 
paruošimui vadovavo Katalikių Mote
rų Draugijos pirm. p. E. Norkienė.

IŠRINKTI Į KLB KRAŠTO TARY
BĄ. Į Krašto Tarybą iš Hamiltono kan
didatavusių 9 asmenų buvo išrinkti tik 
du: L. Skripkutė ir St Bakšys. Tai pir
mas kartas, kad mūsų kolonija Tarybo

NEPRITRUKITE

MOLSON'S - SAVARANKIŠKA 
ALAUS DARYKLA NUO 1786

Pasirūpinkite, kad turėtumėte užtektinai 
MOLSON CANADIAN LAGER alaus sa
vaitgaliui. MOLSON CANADIAN alus yra 
šviesus, švarus ir specialiai pagamintas 
jūsų skoniui. Atsigaivinkite MOLSON 
CANADIAN - gerų draugų alumi.

je bus atstovaujama tiek mažai atsto
vų. Praeitoje Taryboje Hamiltonas tu
rėjo 7 atstovus.

PRELATAS V. BALČIŪNAS ir ma
rijonų provincijolas kun. V. Rimšelis 
lankėsi Hamiltone ir dalyvavo vysk. 
P. Brazio pagerbime.

KUN. V. MARTINKUS Balfo pirmi
ninkas, kun. P. Butkus iš Australijos, 
Londono lietuvių parapijos klebonas 
B. Pacevičius, grįždami iš Ateitininkų 
Kongreso, aplankė mons. dr. J. Tada- 
rauską ir kitus savo pažįstamus.

ATEITININKŲ STOVYKLA prasi
deda liepos 25 d. ir baigsis rugpjūčio 
8 d. Iš Hamiltono vyksta nemažas skai
čius stovyklautojų. Norintieji vykti 
dar gali užsiregistruoti pas J. Pleinį, 
telef. JA 7-4876.

HAMILTONO ATEITININKIŠKA- 
SIS JAUNIMAS skaitlingai dalyvavo 
Ateitininkų Kongrese liepos 3—4 d.d. 
Toronte. Jaunimas į kongresą abi die
nas vyko su specialiu autobusu. Eks
kursijoms į kongresą vadovavo jau
nesniųjų ateitininkų globėja p. E. Gu- 
dinskienė. J. P.

Į BUVUSIUS “GYVATARO” NA
RIUS. Ryšium su 15-kos darbo metų 

sukaktimi, rengiamasi išleisti “Gyva- 
taro” istorijos leidinį, kuriam reika
linga medžiaga; nuotraukos, aprašy
mai spaudoje ir t.t. Kadangi daugelis 
iš ankstyvesniųjų narių yra išvykę, tai 
prašomi turimą medžiagą paskolinti 
leidimo kolektyvui, pasiunčiant šiuo 
adresu: dr. V. Kvedaras, 216 Cumber
land Av., Hamilton, Ont. Canada. Vi
sa medžiaga bus saugoma ir grąžina
ma savininkams. V. P.

PADĖKA
širdingas ačiū jums už suruoštą 

staigmeną mūsų vedybinio gyvenimo 
15-kos m. sukakties proga.

Ypatingai dėkojame iniciatoriams p. 
p. A. Dirsėms, A. Patamsiams ir B. Mi- 
lašiams. Dėkojame už brangias dova
nas ir sveikinimus p.p. J. Bajorai
čiams, J. Berzinams, S. Garliauskams 
(Detroitas), H. Grau, M. Jonikams, 
J. Jurgučiams, L. Karbūnams (Toron
tas), D. Kochankoms, D. Koęzynski
(Detroitas), F. Krivinskams, J. Leku- 
čiui, P. Lesevičiui, J. Mačiams, A. Ma- 
kariams (Čikaga), A. .Naruševičiams, 
A. Pilipavičiams, P. Sakalams, J. Se
ars, A. Šilinskams, A. Vainauskams ir 
V. Vitkevičiams.

Jūsų parodyto nuoširdumo niekada 
negalėsime pamiršti.

Liotė ir Jonas Toliai

JA Valstybės
LIETUVIS PREZIDENTO DUK

ROS KRIKŠTYNOSE. Čikagos dien
raštis “Sun-Times” į pirmą puslapį 
įsidėjo nuotrauką prezidento dukters 
Liucijos, kuri neseniai tapo katali
ke. Šalia Liucijos nuotraukoje mato
mas ir P. Nugent, kurio motina yra 
lietuvė ir kuris draugauja su Liuci
ja. Ji net buvo atvažiavusi į jo na
mus Waukegane. P. Nugent prezi- 

9 dento dukrai krikšto ir gimtadienio 
(ji sulaukė 18 metų) proga padova
nojo šv. Liucijos medalikėlį ir ro-

GRAŽI SUKAKTIS. Liotė ir Jonas 
Toliai atšventė savo 15-kos m. vedybi
nę sukaktį. Ta proga p.p. Dirsių bute 
buvo jiems suruošta staigmena — šau
nios vaišės, kuriose dalyvavo vietos gi
minės, draugai ir giminaičiai atvažia
vę net iš Čikagos ir Detroito. Čia jiems 
buvo palinkėta dar ilgų, laimingų, tur
tingų metų ir įteikta nuo visų brangi 
dovana—elektrinis rūbų džiovintuvas. 
J. Tolys jautriais žodžiais padėkojo vi
siems už tokį jiems paruostą netikėtu
mą, primindamas, kad jis niekad nesi
tikėjo turįs tiek daug draugų, kurie jį 
taip prisimintų. Abu sukaktuvininkai 
iš Lietuvos yra tauragiškiai. Į šitą 
kraštą atvažiavo, dar niekad nesusiti
kę, vienas į Tillsonburgą, o kitas į to
limą Albertos Edmontoną. Likimo 
jiems buvo lemta susirasti vienas kitą, 
sukurti gražią šeimą ir pasidaryti nuo
latiniais Hamiltono gyventojais. Augi
na jie tris vaikučius: Joną, Robertą ir 
Liucę, kurie lanko liet, šeštad. mokyk- 
lą-

E. GUDINSKIENĖ išvyko 2 savai
tėm į mergaičių stovyklą Dainavą va
dovauti mergaitėms. Iš Hamiltono į 
stovyklą išvyko V. Urbonavičiūtė ir R. 
Bikinaitė. Stovyklą organizuoja ir jai 
vadovauja Nekalto Pr. Marijos sese
rys.

PLIENO PAUKŠTĮ PASIKINKĘS, 
VIESULU SKRAIDAU

Hamiltono lietuviškasis jaunimas 
veržiasi į savistovų gyvenimą įvairiau
siomis kryptimis. Arvydas Vizbaras pa
sirinko vieną originaliausių kelių, o 
kartu ir labai įdomų, slepiantį savo 
perspektyvoje įdomiausių rizikingų 
nuotykių ir tuo pačiu atitinkantį jau
no vyro nepaprastai veržlų charakterį. 
Jis po ilgo ir kantraus laukimo paga
liau š. m. sausio 18 d. buvo priimtas į 
Jungt. V-bių karo aviacijos mokyklą 
Montanoje.

Arvydas gimė 1940 m. sausio 12 d. 
Kupiškyje. Iš Lietuvos su tėvais pasi
traukė į Vokietiją 1944 m., o į Kana
dą atvyko 1948 m. Pagyvenę metus Vai 
d’Or, Que., persikėlė į Hamiltoną. Ma
žasis Arvydukas čia uoliai atsidavė 
mokslui, ir 1961 m. baigė Central gim
nazijos pilną kursą, t. y. 13 klasių. Jo 
aistra aviacijai, dar jam lankant šią 
mokyklą, buvo ryški net ir jo moky
tojams, ką galima spręsti iš užrašo po 
jo abiturijentine nuotrauka: “Nusken
dęs submarine”. Norėdamas patekti į 
pačią galingiausią aviaciją, jis pasirin
ko Jungt. V-bių ir ištvermingai laukė, 
kol buvo priimtas. Prašymą padavė 
1962 m. ir po 9 mėn. buvo priimtas, 
bet, kol gavo vizą, praėjo dar 2 me
tai. šiuo metu A. Vizbaras atlieka ka
rinę prievolę ir kaip pavyzdingas ka
rys gavo stipendiją lygiagrečiai studi
juoti. Jis dažnai rašo savo tėveliams 
laiškus lietuviškai, ir manau bus įdo- 

. miau išgirsti apie jį iš jo paties laiško:
“Rugsėjo mėnesį eisiu tiesiai į Col

lege of Great Falls, kur jau esu buvęs 
pasikalbėti. College of Great Falls yra 
naujai pastatytas katalikiškas univer
sitetas, ir man kainuos biskį daugiau 
pinigų, negu kad aš eičiau į valdišką 
universitetą. Kaip esu rašęs, man rei
kės sumokėti 25% už mokslą, o avia
cija sumokės kitus 75%.”

Arvydas yra Jonės Vičinaitės ir Pra
no Vizbarų vyriausias sūnus. Hamilto
ne turi sesutes Algę, lankančią augš- 
tesnę gail. seserų mokyklą, mažają 4 
m, Loretą ir brolį Vytautą, 12 m.

Linkime veržliajam Arvydui ne tik 
su geriausiu pasisekimu atsiekti savo 
tikslą, bet ir atgauti laisvę savo tėvų 
ir senelių gražiajam kraštui — Lietu
vai Sk. St

žančių, kuriuos jam parūpino ir pa
šventino jo giminaitis kun. J. Ku- 
zinskas.

VLADAS IR VYTAUTAS ŠULAL 
ČIAI, Los Angeles, Calif., padarė 
dvi išradingas kombinacijas: į (ball 
point) phinksnakotį įmontavo dau
gybos lentelę (angliškai pavadino 
Multiplier Ball Point Pen) ir antrą 
— taip pat įmontavo amžiną kalen- 
dorėlį, angliškai pavadindami Per
petual Calendar Ball Point Pen. 
Šiems sukonstruotiems plunksnako- 
čiams specialius braižinius padarė 
inž. Juozas Slabokas. Plunksnako- 
čiams užpatentuoti teis. Pr. šulas 
kreipėsi į patentų įstaigą Vašingto
ne, D.CJiems gaminti ir pardavinėti 
sudaryta lietuvių “S. & T.” bendro
vė Los Angeles, Calif. Plunksnako
tis su daugybos lentele labai tiksiąs 
mokyklinio amžiaus vaikams, o su 
amžinuoju kalendorėliu — kiekvie
nam asmeniui

INŽ. JUOZAS BUTKUS, iš Wood
haven, N.Y., tris savaites išgulėjęs 
ligoninėj po širdies smūgio, grįžo na
mo ir pamažu stiprėja.

BR. TVARKŪNAS, LLK Invalidų 
Draugijos pirmininkas, po padarytos 
jam operacijos taisosi ir sveiksta 
namie.

VIOLETA MATULEVIČIŪTĖ, 
Eleonoros ir Juozo Matulevičių duk
tė, baigė Clark universitetą Worces
ter, Mass., įsigydama B.A. iš vokie
čių kalbos. Po trumpo poilsio ji iš
vyko į Midlebury College, Vermont, 
pasitobulinti vokiečių kalboj, o ru
denį vyks į Vokietiją — Mainz, kur 
Johannes Gutenberg universitete to
liau studijuos vokiečių kalbą.

LATVIO DOVANA LIETUVIAMS 
STUDENTAMS. Buvęs tekstilės fab
riko Kaune savininkas latvis Robert 
Hirss, dabar gyvenantis Woonsocket, 
R.I., studentui Pauliui Žigui atsiun
tė laišką su $100 čekiu. Jis giria lie
tuvius studentus už gerai suorgani
zuotą žygį į Vašingtoną gegužės 15 
d., kuriuo gali didžiuotis visi Pabal
tijo žmonės, todėl jis susidariusioms 
išlaidoms padengti ir siunčiąs kuk
lią sumą.

GEN. KONSULAS V. STAŠINS
KAS “New York Herald Tribune” 
dienraščiui parašė padėkos laišką už 
vedamąjį, atspausdintą ryšium su 
Pabaltijo valstybių 25 metų pavergi
mo sukaktim. Laišką dienraštis at
spaude birželio 19 d. laidoj.

“VARPELIS” paskelbė Brooklyno 
Tėvų pamciškonų vienuolyno virši
ninkui adresuotą laišką, atsiųstą iš 
Karaitem, Naujosios Gvinėjos. Laiš
ko autorius — Tėvas Pijus, OFM. 
Kokios ten misijose sąlygos sunkios 
ir baisios — trūksta žodžių apsakyti, 
ir jose tegali ištverti tik kantrūs ir 
visiškai tam darbui pasišventę misi- 
jonieriai. Tėvas Pijus, OFM, rašo: 
“Žmonės čia patys primityviškiausi 
visame pasaulyje. Jau galima matyti 
iš to, kas man įvyko užvakar. Aplan
kėme vieną kaimelį. Prie manęs pri
ėjo kokios 60 m. amžiaus senis ir 
sako: “Tu esi gera mėsa”. Tas se
nis yra katalikas jau penkeri metai. 
Jis apėjo aplink mane, įgnybo į petį 
ir pakartojo: “Gera mėsa”. Jis nėra 
žmogėdra, bet vistiek jo gyslose teka 
žmogėdros kraujas, ir jis žavisi rie
biais baltais žmonėmis. Misijonieriai, 
kurie čia gyvena, yra labai liesi. Aš 
gi turiu taukų iš JAV, už tai patrau
kiau jo akį.”

VLADAS MINGĖLA, žurnalistas ir 
kun. A. Miluko monografijs autorius, 
gyv. Detroite, Mich., sveikatai su
šlubavus, yra išėjęs į pensiją, tačiau 
savo laisvalaikį, kiek jo sveikata lei
džia, energingai sunaudoja spaudai 
ir visuomeniniam darbui. Spalio 19 
d. jis švęs 60 m. amžiaus sukaktį.

Argentina
JUOZAS R. BABARSKAS La Pla- 

tos universitete baigė chemijos in
žinerijos mokshis.

ONA MARIJA MAMINSKAITĖ, 
veikli ateitininkė, baigė Buenos Ai
res odontologijos fakultetą, gauda
ma dantų gydytojos teises.

SESELĖ CARMEN (Joana Var- 
nauskaitė) baigė matematikos ir fi
zikos mokslus.

JONAS POCIŪNAS išvyko pas sa
vo seserį į JAV, kur paviešėjęs vėl 
grįš Argentinon.

LIETUVIŲ CENTRO ARGENTI
NOJE naują v-bą sudaro: pirm. Vy
tautas Balčiūnas, vicepirm. Antanas 
Jasaitis, sekr. Aida Diana Petraus
kaitė, sekr. pavad. Karolis, Urbona
vičius, ižd. Stasys Džiugis, ižd. pa- 
vad. Jonas Gradeckas, v-bos nariai 
— Antanas Misiūnas, Petras Bilevi- 
čius ir Antanas Viturys.

JONAS IR EMILIJA RUKŠIAI at- 
šventė auksini vedybų jubilėjų.

KUN. Antanas ŠVEDAS, MIC, pa
skirtas šv. Kazimiero parapijon Ro
sario mieste. Anksčiau dirbo Beris- 
so mieste.

ELENA DEVEIKYTĖ, Kazimiero 
ir Konstancijos Deveikių duktė, šie
met baigė Buenos Aires universitete 
teisių fakultetą, gaudama advokatės 
ir teisininkės titulą. Paruošė Pr. Al.

I
 Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mort^ių 
potkolM iki 60% turto v.rtė». UŽ SERUS mokama 4W% divi
dendo ii pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokama, gy
vybė, ir padcolg draudimą,. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbe dieno.: pirmadieniai, — penktadieniai, 9 vai.r. — 1 vai. po piotg. 
Antradieniai, Ir penktadieniai, S vai. p.p. — 8 vol. vakare .
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MENININKO NUOTYKIAI
_____________  KORNELIJUS BUCMYS, OFM _____________

“The Art of Love”. Torontiš- gas rašytojas. Labai sėkmingai 
kis televizijos režisorius Norman 
Jewison, daugiausia dirbęs varie- 
tės programose, pasirodo su tre
čiu filmu. Ankstesni jo kūriniai 
— “40 Pounds of Trouble” ir 
Send Me No Flowers”.

Šį kartą lengvos komedijos sti
liuje pavaizduojami nesėkmingo 
amerikiečio menininko nuotykiai 
Paryžiuje. Su juo gyvena nesėk
mingas amerikietis rašytojas, 
naudodamasis menininko sužadė
tinės finansine pagalba. Bandy
damas sulaikyti savo draugą, o 
tuo pačiu ir pragyvenimo šaltinį, tojančiomis vietovėmis. 
Paryžiuje, rašytojas sugalvoja pa- Be didesnių meninių pretenzi- 
skelbti artisto savižudybę, kaip jų, ši nuotaikinga komedija tinka- 
augščiausią protestą prieš meno ma suaugusiems ir vyresniam

pasirodo smulkesnėse rolėše Ro
ger C. Carmel kaip paveikslų 
pardavėjas. Jay Novello kaip bai
lus ir naivus sargas, bet ypač 
Pierre Olaf kaip policijos inspek
torius, dažnai primenąs Peter 
Sellers stilių. Prie filmo komiš
ko pasisekimo nemaža prisideda 
ir Elke Sommer, Angie Dickin
son bei Ethel Merman.

Spalvota fotografija pateikia 
keletą Paryžiaus autentiškų vaiz
dų, tačiau šį kartą apsiribojama 
įprastinėmis, atvirutėse pasikar-

■ '-Win
B:

few
Paryžiuje, rašytojas sugalvoja pa- Lietuvių saleziečių gimnazijos mokiniai su savo mokytojais ir svečiais kun. B. Sugintu

neįvertinančią visuomenę. Nors 
tai turėjo būti tik apsimetimas, 
tačiau atsitiktinai artistas iš tik
ro dingsta ir laikomas nuskendu
siu. Jo paveikslų kaina labai pa
kyla. Menininkui staiga sugrįžus, 
jie nutaria pasipelnyti jo tariamu 
žuvimu ir nepramatytu išgarsėji
mu. Netikėtai iš Amerikos atvy
kusi sužadėtinė ir policijos įtari
nėjimai žmogžudyste įvykių eigą 
gerokai pakreipia. Filmo įtampa 
palaikoma iki pat pabaigos.

Dick Van Dyke tikrai puikus 
gana komplikuotoje menininko 
rolėje. Kiek banaliau pasirodo

jaunimui.

James Garner, kaip jo buto drau-1 rengusių diplomatų.

SIUVĖJAI KRITIKUOJA 
PREMJERĄ

Prie kritikuojančių dabartinį 
britų premjerą Harold Wilson 
prisidėjo ir anglų siuvėjai, kurie 
randa, kad premjeras dėvi per- 
plačius švarkus-su perilgom ran
kovėm, o blogiausia — tai jo pet
nešos, kurios matomos net oficia
liose nuotraukose. “Mr. Wilson 
rengiasi nerūpestingai ir tuo ken- gės laidų įžangos įvairiomis kal- 
kia Britanijos prekybai, ypač kai bomis — itališkai (pasirašyta 
fotografuojasi greta gerai apsi- kard. Cicognani), vokiškai (pasira- 

šyta Utrechto arkivyskupo kard.

Ypatinga Sibiro maldaknygės laida
Šiomis dienomis BALFas išlei- Alfrink), angliškai (pasirašyta 

do ypatingą Sibiro lietuvaičių Bostono arkivyskupo kard. Cush- 
maldaknygės laidą, pavadintą ing), ispaniškai (Buenos Aires ar- 
“The Living Testament of Faith j ^vyskupo kard; Caggiano), ang- 
and Courage”. Tai yra didoko”' ‘ ’
formato dokumentinis leidinys, 
meniškai išleistas su kietais vir
šeliais. Leidinio pradžioje atfoto- 
grafuotos jau išleistų maldakny-

1 liškai (Westminster!© arkivysk. 
J. C. Heenan), kinietiškai ir vo
kiškai (Koelno arkivysk. kard. 
Frings). Toliau eina pilni maldak
nygės tekstai, atfotografuoti iš 
originale, ir jų angliškieji verti
mai.

Iš viso, tai labai vertingas lei
dinys, tinkamas dovanoms ang

liškai kalbantiems katalikams.
Leidinys knygynuose neparda

vinėjamas. Gaunamas tiesiog iš 
BALFo, pasiuntus nors ir kelių 
dolerių auką šalpos reikalams 
šiuo adresu: Rev. L. Jankus, 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, 105 Grand Street, 
Brooklyn, N.Y. 11211, U.S.A.

CANADA

NAUJAS KANADOS

19 METŲ SU KULKA ŠIRDYJE
Varšuvos gyventojas R. W. bu

vo peršautas iš kulkosvaidžio vo
kiečių okupacijos metu ir 19 me
tų išgyveno su kulka širdyje. Tie
sa, tris savaites sirgo po peršovi- 
mo, bet ligoninėje negulėjo. Pra
ėjus 19 metų ėmė negaluoti, ir 
tie negalavimai nuvedė jį į džio
vos instituto chirurginį skyrių, 
kur jam buvo padaryta sunki ope
racija — išimta kulka iš širdies 
raumens dešinėj pusėj. Po opera
cijos pacientas gan greit išėjo iš 
ligoninės ir dirba normalų darbą.

Įsigalioja nuo 1965 m. liepos 1 d.
LIEČIA ŠIAS PRAMONĖS SRITIS:

JONINĖS — SOVIETINIO 
JAUNIMO DIENA

Komunistinė Lietuvos spauda

PARYŽIAUS LIETUVIU tautinių 
šokių grupė kelis kartus pasirodė 
prancūzų visuomenei, susilaukdama 
gražaus pasisekimo. Gegužės 29 d. ji 
šoko Paleseau (prie Paryžiaus), o bir
želio 13 d. dalyvavo Paryžiaus prie
miestyje Saint-Denis suruoštame folk
loro festivalyje.

JAV LB ŠVIETIMO TARYBA ir 
šiais metais lapkričo mėn. 27-28 d.d., 
padėkos savaitgaly, planuoja Čikagoje 
surengti rajoninę mokytojų konferen
ciją, kurioje šį kartą bus daugiau dė
mesio skiriama pedagoginei praktikai 
ir mokyklų organizacijai. Konferenci
jai jau ruošiamasi. Lituanistinių mo
kyklų mokytojai prašomi iš anksto su
planuoti mokslo darbą, kad galėtų 
konferencijoje dalyvauti. Jei turima 
kokių pageidavimų ar sumanymų, juos 
prašoma siųsti švietimo Tarybai.

MOKYT. JONAS KAVALIŪNAS, 
Dariaus-Girėno lituanistinės m-klos 
vedėjas ir švietimo Tarybos narys, 
vienam mėnesiui išvyko į kursus — 
“For Leaders in Foreign Language” 
Indianos universitete. Jis jau trečią 
kartą gauna valdžios stipendiją pana
šiems kursams. “Darbas labai įdomus, 
daug geros medžiagos kalbai dėstyti 
pradinėse mokyklose, manau, daug ką 
galėsiu panaudoti ir lituanistinėse mo
kyklose”, — rašo jis iš Indianos.

“SANDARA” praneša apie neseniai 
lenkų išleistą Čikagoje brošiūrą “Len
kija, slavai ir Vakarų Vokietija”. To
je knygelėje, esą, bandoma įrodyti, 
jog tos žemės, kurios buvo atimtos iš 
Vokietijos po pereito karo ir prijung
tos prie Lenkijos, prieš tūkstantį me
tų buvusios apgyventos slavų, kuriuos 
vėliau iš ten išstūmę vokiečiai. “San
dara prideda pastabą: “Tokie lenkų 
tvirtinimai nesutinka su istoriniais 
faktais. Daugelis tų sričių, kurias pri
sijungė Lenkija, buvo apgyventos prū
sų, net iki anos pusės Dancigo. Bent 
kokios rūšies slavų ten nėra buvę, to
dėl, jeigu sprendimų pagrindan imti 
istorinius davinius, tai didesnė dalis 
tų plotų privalėtų atitekti Lietuvai”.

“KNYGŲ LENTYNOS”, Lietuvių 
Bibliografinės Tarnybos biuletenio, 
jau atspaustas ir išsiuntinėtas skaity-

• GELEŽINKELIUS, veikiančius už vienos provincijos ribų
• Tarpprovincinius ir tarptautinius TRANSPORTO kelius
• TIEKIMO VAMZDŽIUS išeinančius už vienos provincijos ribų
• TELEFONĄ ir TELEGRAFĄ išeinančius už vienos provincijos ribų
• visas RADIO ir TELEVIZIJOS stotis f '
• visą PREKYBINį laivyną ir su juo surištą patarnavimą
• Tarpprovincinius ir tarptautinius KELTUS
• visą ORO TRANSPORTĄ
• visus BANKUS —> .. „•
• visas URANIJAUS KASYKLAS ir tolimesnį produktų apdirbimą
• visus GRŪDŲ ELEVATORIUS
• visus MALŪNUS ir PAŠARO GAMYKLAS, PAŠARŲ SANDĖLIUS, 

SĖKLŲ VALYMO STOTIS
• PAGRINDINE ŽVEJYBĄ, kur žvejai yra samdomi
• daugumą FEDERALINĖS VALDŽIOS KORPORACIJŲ

KODEKSAS NUSTATO ŠIUOS STANDARTUS:
Standartinę 8 valandų darbo dieną ir 40 valandų darbo savaitę su 8 
valandų per savaitę viršvalandžių riba, apmokama pusantro karto re
guliarios darbo valandos mokesčio atlyginimu.
Minimalinį.$1.25 per valandą atlyginimą.
Dvi savaites per metus apmokamų- atostogų.
Aštuonias apmokamas bendras nedirbamas dienas švenčių metu.

Jei pasirodytų, kad naujų darbo valandų, dėl nepalankumo tarnautojams ar nuostolingu- 
mo pramonei neįmanoma tuoj pat pritaikinti, gali atidėti tokį naujų darbo valandų įvedi
mą, duodant laiko palengva naujoms sąlygoms prisitaikinti.
Pramonei, veikiančiai tik vietos apylinkėje, naujos minimalinės algos mokėjimo įvedimas 
gali dar būti atidėtas.
Dėl pilnesniu informacijų apie nauja kodeksą rašykite i: LABOUR STANDARTS BRANCH,

DEPARTMENT OF LABOUR
OTTAWA

3.

DEPARTMENT OF LABOUR
Hon. Allan J, MacEachen, Minister of Labour / George V. Haythome, Deputy Minister

MONOGRAFIJOS PASIRODYMO PROGA J. A. BŪDVIETIS

Antanas Smetona ir jo laikai
Nepriklausomybės aušroje

Jeigu kultūrinėje, šalpos ir net visuome
ninėje veikloje didžioji ano meto lietuvių da
lis galėjo visdėlto rasti bendrą kalbą, tai ne 
taip jau legvai sekėsi susikalbėti grynai poli
tiniuose baruose. Lietuvos laisvės valanda 
aušo, ir ne visi lietuviai vienodai įsivaizdavo 
artėjančios laisvės dieną.

Tas nuomonių skirtumas pirimausia išryš
kėjo jau Didžiajame Vilniaus Seime, įvyku
siame 1905 m. gruodžio mėri. Ten pagaliau 
buvo sutarta reikalauti Lietuvos autonomijos 
su seimu Vilniuje, betgi Rusijos ribose (65 
psl.) Kairieji tame seime reikalavo revoliu
cijos net su ginklu rankose, kiti, jų tarpe ir 
Smetona, buvo šalininkai nekruvinosios ko
vos (65 psl.). Beje, šio seimo proga pirmą kar
tą buvo sugiedotas V. Kudirkos Lietuvos him
nas.

Jeigu 1905 m., kai daugumas partijų bu
vo dar negimusios, seimas galėjo priimti 
kompromisinę rezoliuciją, tai to nebeįvyko 
1917 m. Petrapilio seime. Ten jau atsirado ir 
tokių, kurie siūlė Lietuvos likimą sieti su 
bręstančia Rusijos revoliucija (169 psl.). Po 
labai karštų ginčų seimas priėmė nutarimą 
siekti pilnai nepriklauomos Lietuvos, bet už 
tą nutarimą balsavo tik katalikiškosios parti
jos ir Tautos Pažanga (tautininkai). “Kairieji 
ir santariečiai (balsavę už kitokią rezoliuciją), 
padarę savo pareiškimus, sukilo ir išėjo iš sa
lės, giedodami marseljetę” (171 psl.)

Tuo tarpu Vilniuje vokiečių valdžioje likę 
patriotai ne tiek seimavo, kiek konkrečiai

veikė. Lietuvos reikalams prieš vokiečių val
džią ginti jau 1915 m. Vilniuje buvo iš visų 
partijų sudarytas Politinis Biuras, A. Smeto
nos pirmininkaujamas, o 1917 m. rugsėjo 
mėn., vokiečiams leidžiant, buvo sušaukta 
Lietuvos Konferencija, kurioje dalyvavo 264 
asmenys iš visos Lietuvos. Konferencija, ku
rios prezidiume buvo dr. J. Basanavičius, St. 
Kairys ir A. Smetona, nutarė siekti nepri
klausomos Lietuvos atstatymo ir tam nutari
mui vykdyti išrinko 20 asmenų Lietuvos Ta
rybą. šioji Taryba išsirinko penkių narių pre
zidiumą, kurio pirmininku išrinktas A. Sme
tona, gavęs 19 (iš 20) balsų. Didysis šios Ta
rybos darbas yra Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimas Vasario 16-sios aktu.

Po to ėjusiame Nepriklausomos Lietuvos 
formavime A. Smetona visą laiką ėjo pirmoje 
vietoje. Lietuvos Tarybai paskelbus laikinąją 
konstituciją, A. Smetona, kaip Tarybos Pir
mininkas, tapo laikinuoju prezidentu, o po 
pusmečio, t.y. 1919 m. balandžio 4 d., tos pa
čios Tarybos buvo išrinktas pirmuoju Lietu
vos Respublikos Prezidentu.

šiandien, kai nuo kalbamų įvykių jau yra 
praėjusi pusė šimtmečio, galime sakyti, kad 
šiame pirmajame savo veiklos laikotarpyje 
A. Smetona nebuvo kontroversine asmenybe. 
Vienintelis daugiau kontroversinis klausimas, 
už kurį A. Smetona balsavo, buvo Lietuvos 
Tarybos nutarimas kviesti vokietį hercogą 
Urachą Lietuvos karaliumi. Tai buvo daroma 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės kokia

rašo, kad birželio 27 d. ant Ram- ‘ toiams m. pirmojo ketvirčio 
byno kalno ir šiemet buvo su- * ^r. 1. Jis visas spausdintas spaustu- 
rengtos sovietinio jaunimo iškil- v^e- SPau^a įsidėmėtinai gera, šiame 
mės, kuriose dalyvavo apie 20.000 numeryje pranešama apie 1965.IV.il. 
žmonių. Įvyko žirginio sporto var-, Bibliogr. Tarnyboje įvykusį pa- 
žybos, o kalno viršūnėje liepsno- sitanmą biuletenio leidimo reikalu, 
jo sukurtas laužas. Buvo šokama ‘Pasitanme dalyvavę — Kult. Fondo 
ir dainuojama. Atrodo, kad Mas-; Pirm- z- Dailidka ir narys B. Kviklys, 

------ - - - - I Lit. Instituto pirm. J. Dainauskas, Vi-
Vi spaustuvės savininkas V. Vijeikis ir 
Tarnybos vadovas A. Ružancovas nu
tarė kiek sumažinti leidinio formatą, 
taupumo sumetimais atsisakyti nuo 
viršelio, bet žiniaraščio turinį palikti 
nepakeistą. “Knygų Lentyną” leidžia 
JAV LB Kultūros Fondas, redaguoja 
A. Ružaniec-Ružancovas, 1132 N. Wal
nut St., Danville, Ill. 61833, USA. Pre
numeratas, kurios JAV ir Kanadoje 
yra $2,50, o kitur — $1,50, siųsti šiuo 
adresu. Pr. Al.

KALIFORNIJOS UNIVERSITETO 
PROF. DR. MARIJA GIMBUTIENĖ, 
savo universiteto siunčiama užmegzti 
draugiškus ryšius su Europos ir Arti
mųjų Rytų augštosiomis mokslo įstai
gomis, bibliotekomis, muziejais ir mo
kymo institucijomis, nuo liepos 1 d. 
lankosi Vokietijoje. Po to vyks į Švei
cariją, Italiją, Jugoslaviją, Graikiją, 
Turkiją, Bulgariją, Rumuniją ir kitus 
kraštus. Amerikon grįš rugsėjo mėne
sį per Skandipaviją ir Angliją. Drauge 
su profesore keliauja ir 7 jos studen
tai amerikiečiai. E.

kvos statytiniai okup. Lietuvoje 
stengiasi tradicines Joninių iškil
mes, lietuvių iš seno ruoštas ant 
Rambyno kalno, nusavinti ir pa
versti'sovietine švente. Prieš ke
letą metų dar rengtos ant Ram
byno Joninės sutraukdavo labai 
daug jaunimo iš visos Lietuvos. 
Tačiau jos susilaukė kritikos iš 
stambiųjų partijos pareigūnų. 
Užtat dabar jau birželio mėnesio 
gale rengiamos nebe Joninės, o 
“tarybinio jaunimo diena”. Į pro
gramą įvedami sovietiniai ele
mentai. E.

Atsiųsta paminėti
Lux Christi, 1965 birželis, nr. 2. Lei- 

: džia ALRK Kunigų Vienybė.
Redakt. Kun. P. Celiešius, Ph. D., 

2718 St. George St., Los Angeles, 
Calif. Kaina nepažymėta.

Pasaulio Lietuvis. 1965 gegužės — 
birželis. Nr. 16. Leidžia Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdyba. C.-o. E. 
Karnėnas, 1118 Rutherford Rd., Cleve
land Hts., Ohio. Kaina nepažymėta.

Aidai. 1965 birželio m. nr. 6. Leidžia 
Tėvai Pranciškonai. Red. Juozas Gir
nius. Adresas: 680 Bushwick Ave., 
Brooklyn, N.Y. 11221. Kaina metams 
$7, atskiro numerio — 70 centų.

veikslų temomis ir penkiomis kalbo
mis pateikiamas A. Venclovos įvadi
nis straipsnis.

JULIAUS JUZELIŪNO simfoninė 
poema “Afrikietiški eskizai” įrašyta į 
patefono plokštelę. Įrašą atliko Mask
vos radijo simfoninis orkestras, diri
guojamas Algio Žiūraičio. Kitoj plokš
telės pusėj — ištraukos iš amerikie
čių kompozitoriaus George Gershwin 
“Porgy and Bess”.

LIETUVOS FOTOGRAFUOS MENO 
VI PARODA atidaryta Vilniaus dailės 
muzėjuje. Dalyvauja 40 Lietuvos fo
tožurnalistų ir mėgėjų su 130 meninių 
nuotraukų. Po 3 savaičių paroda bus 
perkelta į vieną Trakų pilies menę, 
kur ji veiks ištisą mėnesį, supažindin
dama turistus ir senosios pilies lan
kytojus su lietuvių fotografijų laimė
jimais. Didžioji nuotraukų dalis — 
gimtojo krašto vaizdai.

VILNIAUS VINGIO ESTRADOJE 
surengė koncertą liaudies ansamblio 
“Lietuva” (buv. J. švedo) jaunųjų gru
pė, kuri šią programą buvo paruošusi 
IX jaunimo festivaliui Alžyre. Tauti
niais šokiais, dainomis ir sol. Vaclo
vo Daunoro balsu buvo ruoštasi atsto
vauti visos Sov. Sąjungos jaunimui. 
Festivalis paskutiniu momentu buvo 
atšauktas dėl Alžerijoje įvykusio su
kilimo. Į programą ansamblis buvo 
įtraukęs net 16 lietuvių liaudies šokių.

TARPTAUTINĖJE KNYGŲ PARO
DOJE Leipzige išstatyta eilė Lietuvo
je išleistų knygų: žemaitės “Rudens 
vakarai”-ir “Marti”, liaudies pasaka 
“Gulbė — karaliaus pati”, K. Done
laičio “Jau saulelė vėl atkopdama...”, 
J. Biliūno “Liūdna pasaka”, S. Dau
kanto “Lietuvos girios senovėje” ir 
“žemaičių pasakos”, Vienuolio “Pra
keiktieji vienuoliai”, J. Marcinkevi
čiaus “Donelaitis” ir “Kraujas ir pele
nai”, E. Mieželaičio “žmogus”, A. 
Chlebinsko, P. Gailiūno ir E. Orvidie- 
nės “Gimtasis žodis”, K. Kubilinsko 
“Varlė — karalienė”, “Skaitymų kny
ga” V klasei, paruošta I. Čepienės ir 
V. Eidukaičio, ir kt.

NAUJI KOMPOZITORIŲ KŪRI
NIAI buvo pateikti kritikų įvertini
mui Vilniaus konservatorijoje. Dau
giausia dėmesio susilaukė S. Vainiū
no “Trečiasis koncertas fortepijonui ir 
orkestrui”, kurį atliko pate autorius 
ir Birutė Vainiūnaitė. Šiame vienos da
lies kūrinyje jaučiami ryškūs tautiniai 
bruožai — autoriaus pamėgti sutarti
nių ritmai, liaudiško pobūdžio intona
cijos šalutinės partijos temoje. Muzi
kinė mintis vystoma plačiomis bango
mis, kol pagaliau kulminacijoje išsi
lieja galingais orkestro akordų solo 
pasažais. Teigiamo įvertinimo susilau
kė ir A. Budriūno penkių dalių “Odė 
Vilniui” (E. Selelionio žodžiai), kuri 
skiriama vienam balsui su fortepijo
nu. Taipogi buvo pristatytos B. Alek
nos 5 liaudies dainos dviems balsams 
su fortepijonu ir V. Budrevičiaus 2 
dainos vyrų tercetui (V. Rimkevičiaus 
ir P. Širvio žodžiai).

PRAMOGINIŲ ŠOKIŲ KONKURSE 
Biolostoke, Lenkijoje, dalyvavo pen
kios Kauno profsąjungų rūmų kolek
tyvo šokėjų poros. Jūratė ir Česlovas 
Norvaišos laimėjo IV vietą, Marytė ir 
Petras Janulevičius — VI vietą.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
M. K. ČIURLIONIO dailės kūrinių 

8 reprodukcijos išleistos 40 psl. al
bumu “Bičiulystė”. Knygą papildo 
S. Nėries eilėraščiai dailininko pa-

VILNIAUS PEDAGOGINIAM INS
TITUTE mokslo baigimo pažymėjimai 
įteikti 108 studentams — busimie
siems rusų kalbos ir literatūros, mu
zikos, užsienio kalbų, lenkų kalbos ir 
literatūros mokytojams. Juos sveikino 
instituto dir. V. Uogintas, komparti
jos atstovai. Padėkos žodį studentų 
vardu tarė V. Dirvenskytė, A. Laško- 
va, J. želnytė ir A. Sriubienė.

V. Kst.

nors forma, ir nuo tos idėjos buvo tuoj pat 
atsisakyta, kai tik sąlygos pasikeitė.

Šiaip jau, objektyviai imant, Smetona šia
me laikotarpyje buvo vienas iš pagrindinių 
mūsų veikėjų, moderuotų pažiūrų, sutinkąs su 
kompromisais, o šiems negelbstint pasitrau
kiąs, užleisdamas vietą kitam. Dėl šių savy
bių jis galėjo dirbti su įvairių grupių žmonė
mis. Dėl šių savybių jis vertai buvo pagerbtas, 
išrenkant jį pirmuoju nepriklausomos Lietu
vos prezidentu.

II. DEMOKRATINĖJE LIETUVOJE
Pirmojo Prezidento pareigose

Atsistojęs Lietuvos valstybės priešakyje, 
A. Smetona, savo sudaryto ministerių kabi
neto pagelbimas ir visos tautos remiamas, va
dovavo pagrindiniams Lietuvos valstybės kū
rimo darbams. O tų darbų buvo be galo daug. 
Reikėjo kraštą ginti nuo išorės priešų. Reikė
jo išgauti Lietuvos nepriklausomybės pripa
žinimą iš užsienio valstybių. Reikėjo suorga
nizuoti visą valstybinį aparatą. Visiems tiems 
dideliems darbams trūko ne tik žmonių (nes 
daugelis inteligentų dar tebegrįžo iš Rusijos), 
bet ypač pinigų. Pradžioje tuos darbus labai 
sunkino dar ir ta aplinkybė, kad vokiečiai, ku
rie labai nenoriai leido Lietuvai kurtis, tebe
buvo Lietuvoje.

Tautininku pralaimėjimas pirmuosiuose 
rinkimuose

Iki 1920 metų Lietuva demokratiniai rink
to seimo niekad neturėjo. Senaisiais laikais 
tautai atstovavo bajorai. Didysis Vilniaus sei
mas, įvykęs 1905 m., nors ir vadinosi seimu, 
bet demokratiniai rinktų tautos atstovų netu
rėjo. Tas pats buvo ir su Vilniaus Liet. Kon
ferencija 1917 m., kurioje nors ir buvo dide
lis skaičius dalyvių (264), įvairių pažiūrų r

įvairių luomų bei profesijų (154 psl.), tačiau 
jie visi buvo ne rinkti, o kviesti ar patys at
vykę.

Kai laisvei atėjus Lietuvoje ėmė kurtis po
litinės partijos, iki pirmųjų rinkimų niekas jų 
proporcingo svorio nežinojo. Pačiame Vilniu
je, kuris anuo metu vadovavo Lietuvos gyve
nimui, vyravo trys srovės: kairieji (socialde
mokratai ir kairieji demokratai), dešinieji 
(daugiausia vadovaujami kunigų ir jaunų pa
sauliečių) ir tautininkai - pažangiečiai. Vil
niaus nuotaikose atrodė, kad tautininkai yra 
beveik lygaus svorio trečioji srovė. Rinkimai 
į steigiamąjį seimą parodė visai ką kita. Jame 
absoliučią balsų daugumą turėjo krikščionys 
demokratai, o tautininkai nepravedė nė vieno 
atstovo.

Šioji jiems nelaiminga padėtis kartojosi ir 
toliau. Į pirmąjį seimą, kuris buvo išrinktas 
1922 m., tautininkai taip pat nepravedė nė 
vieno atstovo. Tas pats buvo ir su antruoju 
šeiniu. Tik į tretįjį seimą, susiblokavę su 
valstiečiais liaudininkais, tautininkai pravedė 
penkis atstovus, įskaitant ir A. Smetoną.

Kur buvo tautininkų demokratinės ne
sėkmės priežhstis?

A. Merkelis nurodo dvi priežastis. “Tau
tos Pažanga,” — rašo jis, — “rinkimuose į 
steigiamąjį seimą laikėsi nuosaikiai, nesivai
kė tuomet populiarių bei madingų šūkių, kad 
daugiau laimėtų balsuotojų” (262 psl.). Jei tai 
tiesa, tai tautininkai padarė klaidą. Socialis
tai ir krikščionys demokratai buvo tautai jau 
iš anksčiau žinomi. Tautininkų srovė gi buvo 
nauja. Tos padėties ar tai nesupratimas, ar 
neįvertinimas rodo, kad tautininkų vadas A. 
Smetona buvo menkas politikas vidaus rei
kaluose.

Kita ir tai gal svarbiausioji priežastis, ku
ri A. Merkelio kartojama kelis kartus, yra

skirtingas tautininkų nusistatymas žemės re
formos klausimu. Tas nusistatymas prisegė 
tautininkams epitetą “kaip dvarininkų, stam
biųjų ūkininkų, siekiančių išnaudoti liaudį” 
(262 psl.). Tenka labai apgailestauti, kad A. 
Merkelis niekur nepasako, koks iš tikrųjų bu
vo tautininkų nusistatymas žemės reformos 
reikalu. Juo labiau nežinomas lieka ir paties 
A. Smetonos nusistatymas bei to nusistatymo 
motyvai.

A. Smetona opozicijoje
Demokratinių laikų seimus A. Merkelis 

taip vertina: “Demokratijai tarpti būtina tole
rancija. .. Pagrindinio demokratijos dėsnio, 
kad daugumos sprendimui turi paklusti mažu
ma, o šios teisės respektuojamos, buvo nepai
soma. .. Per balsavimus pralaimėjusieji ne- 
visuomet sutikdavo su laimėjusių nutarimais, 
o kartais juos net boikotuodavo”. (261 psl.) šie 
tikrai teisingi A. Merkelio žodžiai, deja, tinka 
ir tautininkams. Kaip jau pradžioje sakyta, 
neturint po ranka tautininkams priešingų šal
tinių, negalime aukščiau minėto teigimo pa
remti citatomis iš ano meto opozicinės (tauti
ninkų) spaudos. Ypač įdomu būtų susipažinti 
su monografijoje minimu A. Valdemaro 
straipsniu 1923 m. “Vaire”, už kurį A. Sme
tona, kaip redaktorius, buvo į kalėjimą paso
dintas.

šalia opozicinio darbo demokratinės Lietu
vos laikais A.S. grįžo prie savo mėgiamo hu
manitaro mokslininko darbo. Buvo pakvies
tas į Lietuvos universitetą, kur eidamas do
cento pareigas dėstė meno teorijos bei istori
jos katedrose, o vėliau, kaip docentas filoso
fijos katedroje, dėstė etiką, senovės filosofi
ją bei istoriją, ypač domėdamasis Platonu. 
(274 p.).

(Bus daugiau)
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Mann & Martel
2320 Bloor St. W.
EGUNTON — OAKWOOD

Naujas modernus 3-pleksas. Viso 
17 kambarių, vanderis-alyvos šildy-

Tel. RO 2-8255

IS TORONT®®^
Ateitininkų žinios

Vasaros stovykla tėvų pranciškonų

jis gavo vieną pusę laimingo bi-

tCHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

minijaus langai ir kiti priedai. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Geros 
nuomos. Pilna kaina $37.500.
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.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

SWANSEA
$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 

gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau -
SWANSEA — BLOfHt

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

$3.400 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga- 
ražas
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply- 
aapartamentinis pastatas — four- 

ex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

LIAUDIES "SEIMAS" PRIEŠ 25 METUS
(Atkelta iš 1 psl.)

Liaudies Seimo narys dr. Anta
nas Garmus. Pateikiame porą iš
traukų iš šio doro ir ramaus gy
dytojo* pasisakymų, kurie parodo, 
kaip bolševikai apgavystėmis ir 
teroru sugebėjo savo tikslams pa
naudoti net ir gerus patriotus. 
Dr. Garmus rašo:

“Ir štai vieną dieną iš ryto, 
perskaitęs ‘Lietuvos Aidą’, suži
nojau, kad toji staiga išdygusi 
‘Lietuvos Darbo Sąjunga’ mane 
išstačius! kandidatu į Liaudies 
Seimą, nors apie tai manęs visai 
niekas nesiteiravo ir mano suti
kimo ar nesutikimo neklausė. La
bai nustebau ir pasipiktinau. 
Ėmiau galvoti ir jieškoti priežas
čių, kodėl jie mane pasirinko to
kiam nedėkingam uždaviniui, to
kioms nemalonioms pareigoms. 
Juk aš niekuomet nesu buvęs ko
munistas, nieku nesu jiems pasi
tarnavęs, kodėl jie man reiškia 
tokį ‘pasitikėjimą’ ir suteikia to
kią ‘garbę’... ši ‘garbė’ iš tikrųjų 
manęs nė kiek nedžiugino, neš 
jau iš dalies galima buvo nujaus
ti, kad iš tokio bolševikinio sei
mo nieko gero negalima tikėtis, 
kad jis greičiausia tebus tik de
koracija ir platforma komunistų

Po pietų, — lietuvių kalbos pažini- 
stovyklavietėje, New Wasaga, prasidės mo gilinimas naujais patraukliais me- 
šį sekmadienį, liepos 25 d., ir tęsis 2 todais. Tai bus tęsiama kas dieną at- 
savaites.

Stovyklos dienotvarkė padieniui: Vakaro programa: žaidimų vakaras,
Sekm, liepos 25 d. stovyklos atida- liaudies žaidimai, konkursiniai žaidi-

skirais būreliais.

su stovyklos dienotvarke ir taisyklė- pūčiais.
mis. Stovyklos tema: “Ateitininkas Antrad., liepos 27 d. Ryto tema “Lie- 
naujame pasaulyje”. Vakaro progra- tuvis naujame pasaulyje”. Turėti savi- 
ma_ susipažinimo vakaras. tą veidą beveidėje minioje. Mažumos

Pirm, liepos 26. Ryto užsiėmimų te- grupės problemos ir privalumai. Pra- 
ma: “Šių dienų pasaulio vaizdas”. Su- veda Živilė šlekytė. Vakaro programa 
krėtimai ir srovės. Vėliausi istorijos būrelių pasirodymai.
bruožai. Tautų persekiojimas ir geno-bruožai. Tautų persekiojimas ir geno- Treč., liepos 28. Kelionė į Midlandą, 
cidas. Praveda Raimundas Stirbys. Su- kur bus lankomi Toronto un-to prave- 
pažindinimas su dienos programa už- darni archeologiniai kasinėjimai. Vaka- 
ims apie 15 min. Po to visi stovyklau
tojai pasiskirsto būreliais po 20 ir tą 
temą diskutuos vadovui pravedant. Tos 
tvarkos bus laikomasi kiekvieną dieną.

Lietuvių skautų 
veikla

Stovykla prasidėjo. S.m. liepos mėn. 
17 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. Romuvos 
skautų-čių stovykloje įvyko stovyklos 
atidarymo iškilmės, kurių metu buvo 
iškeltos stovyklos vėliavos, šiemet sto
vyklautojai yra atvykę iš Toronto, Ha
miltono, Niagaros pusiasalio, Roceste- 
rio, Klevelando ir Delhi vietovių, viso 
per 300.

Malonu pabrėžti, kad virtuvės perso
nalą sudaro prityrusios virėjos ma
mytės su p. A. Paukščiu ir D. Stuku 
ūkio vedėjais. Jau iš pirmos vakarie
nės, pusryčių bei pietų visi priėjo iš- 

pastangas išsibraukti iš sąrašo vados, kad stovyklautojai bus skaniai, 
kandidatu į Liaudies Šeinio na- sočiai ir sveikai maitinami, ir padėka 

priklausys p.p. Antanaitienei, Trum- 
pickienei, Urbonavičienei, Borisienei, 
Baltaduonienei, Rusinienei, O. Yčie- 
nei, Paškauskienei, Stirienei ir Pakš
tienei.

Pirmąją savaitę vadovauja prityręs

partijai ir Maskvai Įvykdyti savo 
planus”.

Toliau dr. Garmus rašo apie

ro programa — laužas su dainomis ir 
kepsniais.

Ketv., liepos 29. Ryto tema: “Ateiti
ninkas naujame pasaulyje”. Praveda 
Tėv. Ged. Kijauskas, S.J. Vakare — fil
mas “Henrikas V”.

Penkt, liepos 30. Ryto tema: “Drau
gai”. Ar man reikalingi draugai? Drau
gų pasirinkimas ir pan. Praveda Pau
lius Alšėnas (Klevelandas). Vakare 
šokiai.

šešt, liepos 31. Ryto tema: “Vytau
tas Mačernis”. Praveda Audronė 
Skrupskelienė. Vakare laužas su pasi
rodymais ir dainom.

Sekm., rugp. 1. Ryto tema “Laisva
laikis”. Kokia žmogaus atsakomybė 
laisvalaikį tinkamai panaudoti? Ką 
žmogus darys su didėjančiu laisvalai
kiu? Praveda Irena Dvilaitytė. Vakare 
talentų vakaras.

Pirm., rugp. 2. Kelionė į Stratfordo

J4-
V. Vaidotas, Tautos Fondo at

stovybės Kanadoje pirm., grįžo iš 
atostogų Europoje ir pradėjo eiti 
savo pareigas.

Inž. Algis Ankudavičius gydosi 
Weston Sanatorium, į kurią bu
vo perkeltas iš Linsen, Ont., ligo
ninės. Ligonis laukia pažįstamų
jų apsilankymo.

P. Siminkevičienė iš Rodney, 
Ontario, po pavykusios gan komp
likuotos širdies operacijos sveiks
ta Toronto General ligoninėje, 
private pavilion, kambarys 801.

Antr., rugp. 3. Ryto tema: Pierre 
Teilhard de Chardin. Naujųjų laikų 
mokslo ir. dvasinio gyvenimo sintezės 
ieškotojas. Praveda Tėvas Ambrozijus 
Prakapas, O.F.M. Vakare šokiai. *

Treč. rugp. 4. Ryto tema: “Komuni
kacijos revoliucija”. Praveda Aldona 
Bušinskaitė. Vakare komunikacijos va
karas. Kiekviena grupė ar kambarys 
pasiruošia atskiriem numeriam.

Ketv., rugp. 5. Ryto tema: “Masinė 
kultūra ir žmogaus dvasinis gyveni
mas”. Praveda Živilė šlekytė. Vakare 
kaukių balius.

Penkt, rugp. 6. Ryto tema “Lietuvių 
charakterio vertybės.”. Praveda Romas 
Vaštokas. Vakare partizanų minėjimas.

šešt., rugp. 7. Ryto tema — diskusi
jos. Apžvelgimas praėjusios stovyklos. 
Kas buvo gera, kas bloga? Sugestijos 
ateinantiems metams. Vakare laužas ir 
šokiai.

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.
PR. KERBERIS

RO 7-5454
Namų teL LE 5-1584

QUEBEC — BLOOR — apie $6.000 
įmokėti, 9 kambarių atskiras 
namas, dvigubas garažas, di
delis sklypas.

ELLIS AVE — SWANSEA, apie $ 
5.000 įmokėti, 6 kambarių 
atskiras namas, kvadratinis 
planas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, gražus didelis 
kiemas.

KINGSWAY — PRINCE EDWARD 
DR.—$5.000 įmokėti, gražus 
5 kambarių bungalas, van
dens alyvos šildymas, garažas 
su privačiu įvažiavimu, už
baigtas rūsys, viena atvira 
skola 10-čiai metų.

PARKLOWN — BARNE RD. — $ 
5.000 ar mažiau įmokėti, apie 
12 metų senumo 5 kambarių 
bungalas, 2 vonios, užbaigtas 
poilsio kambarys, garažas 
su privačiu įvažiavimu.

GLENLAKE — BLOOR, $8.000 
įmokėti; 9 kambarių per du 
augštus, rupių plytų, atskiras 
namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
garažas, viena atvira skola 
balansui, graži vieta.

JANE —BLOOR apie $10.000 ar 
mažiau įmokėti, puikus 8 
kambarių per du augštus 
atskiras namas, didelis poil
sio kambarys su atviru ugnia
kuru, dvigubas garažas su 

. privačiu įvažiavimu.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165

RETA PROGA !
$10.000 įmokėti, 4 krautuvės ir 

įstaigos viršuje; $9.500 meti
nių pajamų. Labai mažos iš
laidos (šildymas ir mokes
čiai). Turi būti parduotos. 
Žema kaina.

$10.000 įmokėti, reguliarus dviejų 
šeimų (dupleksas) namas 
High Park rajone. Abu bu
tai po 6 kambarius. Du ga
ražai ir privatus įvažiavi
mas. 50 pėdų pločio kiemas.

$12.000 įmokėti, High Park rajone, 
naujas trijų šeimų pastatas 
(tripleksas). Didelis kie
mas. Garažai ir privatus įva
žiavimas.

$20.000 įmokėti, gražus 26 butų pa
statas, tik 5 metų senumo. 
Gražūs butai,“ parketo grin
dys, kilimai koridoriuose, 
“intercome” sistema. 85x306 
kiemas ir privatus įvažiavi
mas. Neaugšta kaina.

$25.000 įmokėti, puikus 15 butų na
mas labai patogioje vietoje 
Bloor-Jane rajone. $22.300 
metinių pajamų; investuoti 
pinigai atneš 16% gryno pel
no apmokėjus išlaidas ir 
mortgičius.

$30.000 įmokėti, tik 4 metų senumo 
modernus 20 butų pastatas. 
Prestižiniam Bayview rajone. 
Virš $28.000 metinių pajamų.

Šekspyro festivalį. “Julius Cezaris” 2 Sekm., rugp. 8. Stovyklos uždarymas, 
vai. Vakare laužas ir dainos. ‘ Oficialus uždarymas įvyks 1 vai.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

riūs. Jis bėgiojo pas įvairius žy
mius komunistus, bet šie apie jo 
išbraukimą nei girdėti nenorėję. 
Įtikinėję, jog Sovietų Sąjungoje 
esąs paprotys, kad tokių garbin
gų pareigų niekas neturįs teisės 
atsisakyti. Be to, sąrašai esą pa- skautininkas gilwelistas F. Mockus, pa
skelbti ir nieko jau negalima da- vad. v.sk. L. Gvildienė, dvasios vadas 
lyti. , ,i$ s. T. S. Kulbis, SJ, stovyklos gydyto

jas dr. J. Yčas, komendantas s. S. Il
gūnas, adjut. ps. A. šatkus, gail. sesuo 
v.sk. Lapaitienė, vyr. laužavedys ps. 
Simonaitis, ižd. M. Yčas, sekr. s. 
Gverzdienė. Pastovyklių viršininkai: 
skaučių — ps. Gintauskienė, paukšty
čių — v.sk. M. Stanionienė, skaučių
— ps. D. Skrinskaitė, jūrų skaučių — 
Biškienė, skautų — ps. G. Stanionis, 
vilkiukų — A. Gotceitas, jūrų skautų
— v.valt. A. Empakeris, bei visa eilė

TORONTO VASAROS MUZIKOS FESTIVALIAI A L G ARBENS
REALESTATE

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.

ŪKIS 37 HEKTARAI

$14.500. Įmokėti apie $3.000, vienas morgičius balansui, 70 mylių nuo To
ronto, Dunville, Ont., su visais įrankiais, gražus sodas, 7 kambarių na
mas, gerame stovy.

DUPLEKSAS — INDIAN RD.

$25.900. Įmokėti apie $7000, vienas morgičius balansui, viso 11 kambarių, 
vandeniu-alyva šildomas, platus įvažiavimas, arti Bloor gatvės.

DUNDAS — RUSHOLME
$17.900 pilna kaina; atskiras, mūrinis dupleksas, 2 atskiri butai, vande

niu alyva apšildomas, 8 dideli kambariai Įmokėti apie $3.000.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

RENGIAMI TORONTO MIESTO PARKŲ IR POILSIO DEPARTAMENTŲ, BENDRADARBIAU
JANT SU TORONTO MUZIKANTŲ SĄJUNGA, REMIANT PLOKŠTELIŲ GAMINIMO PRA
MONEI IR TORONTO DIENRAŠČIUI "STAR".

SEKMADIENI, LIEPOS 25 D.

kareliškojo pulko orkestras
J 411-to Eskadrono R.C.A.F. orkestras

Ronnie Padgett — vargonais
f vasaros koncertas dirig. Samuel Hersenhoren

su svečiu sol. Evelyn Gauld

PIRMADIENĮ, LIEPOS 26 D.

8.30 v. v. Ramsden Parke kadriliaus šokiai —

ANTRADIENĮ, LIEPOS 27 D.
8 v. v. — Allan Gardens 48-to pulko škotų karinis orkestras
8. 30. v.v. — Withrow Parke kadriliaus šokiai — Bob Scott

TREČIADIENĮ, LIEPOS 28 D.
Hootenanny — su: The Frontiersmen, Lotus ir Russ, 
Alan Macrae ir Klass Van Graft.
kadriliaus šokiai — Bob Scott

KETVIRTADIENĮ, LIEPOS 29 D.
Jimmy Dale kvartetas, Freddy Stone kvartetas, 
kosmopolinis koncertas 
kadriliaus šokiai — Bob Scott 
kadriliaus šokiai — AL Ward

PENKTADIENĮ, LIEPOS 30 D.
Round šokiai — Bob Minns orkestras

2.30 v. p.p. — High Parke
2.30 v. p.p. — Kcw Gardens
5.30 v. p.p. — High Parke
8 v. v. — Exhibition ParkeTaip bolševikų išprievartautas, 

dr. Garmus savo atsiminimuose 
tęsia: į

“Taigi, turėjau sutikti su min
timi, kad aš būsiu seimo atsto
vas, nors visa ta rinkiminė savai
tė ir visas vėlyvesnis dalyvavi
mas tokio seimo posėdžiuose, kai 
ten reikėjo kasti patiems' sau duo
bę, buvo viena kančia. O kai rin
kiminėje kampanijoje mūsų, kan- draugininkų ir instruktorių, kaip ps. 
didatų, atvaizdus pradėjo visur Enskaitis, ps. Tumaitis, s. B. Mažeikie- 
kabinti ant sienų ir stulpų, kai nė, Balsienė, Jankaitienė, Jankaitis, 
visuomenei pradėjo mus vaizduo- v.sk. Poškus, v.sk. stukienė, Tarvidie- 
ti, kaip ‘ypatingai liaudžiai nusi- nė ir 11.. Iš šio sąrašo reikia manyti, 
pelniusius žmones’, ‘ištikimus kad ši stovykla turi labai gerus vadus, 
darbo klasės reikalų gynėjus’, tie- ir jos pasisekimas turėtu būti geras.

Stovyklos šventės. Liepos 24 d .sto
vykloje yra numatyta surengti jūros- 
Klaipėdos dieną, kuriai programa iš 
anksto apgalvota, žada būti įdomu ir 
gražu.

Liepos 25 d. bus švenčiama skautų- 
čių diena, įvyks Lietuvos pavergimo 
minėjimas ir žuvusiųjų pagerbimas. 
Programoje 11 vai. pamaldos, o po to 
minėjimas. Į šią šventę atvyksta gen. 
Lietuvos konsulas dr. J. žmuidzinas.

Prašome visus tėvelius, skautų bi
čiulius ir rėmėjus į šią šventę atsilan
kyti ir joje dalyvauti. Kiekvienas au
kotojas galės įsitikinti, kad jo auka 
nenuėjo veltui, nes įrengta stovykla
vietė, o svarbiausia — jie pamatys 
krykštaujantį lietuvišką jaunimą, ku
ris bus lyg laidas, kad lietuvybė dar 
nemirus ir nemirs.

Po oficialios dalies seks skautiškas 
paradas, kuris ne vienam ir ašarą iš
trauks.

Dienos programoje galima bus pa
matyti ką skautai-tės veikia stovykloje 
ir ką išmoksta. Atvyk — nesigailėsi!

Padėkos savaitgalyje evangelikų jau
nimas ruošia sąskrydį Romuvos sto
vyklavietėje. Sis suvažiavimas žada bū
ti gausus ir įdomus.

Vadovų-vių stovykla Romuvos sto
vyklavietėje prasidės rugpjūčio 14 d. 
I ją suvažiuos apie 200 jaunųjų vado
vų-vių pagilinti skautiškų žinių bei iš
mokti vadovavimo meno. Pakartokite 
visus patyrimo laipsnius, nes tos ži
nios įgalins lengviau sekti visą kursą.

Metų planas. Vadovai, skautiškieji 
metai baigiasi! Pažiūrėkite, ką gero 
padarėte, ir nustatykite darbo planą 
sekantiems metams.

Kanados rajono vyr. skaučių suva
žiavimas įvyks Toronte rugsėjo 18 ir* 
19 d.d. Visos vyresnės skautės, akty
vios ir pasyvios, prašomos tą savaitgalį 
atidėti šiam reikalui.

siog labai biauru buvo” (žr. Lie
tuvių archyvas, bolševizmo metai. 
Brooklyn, N.Y. 1952).

OILS LTD.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 

Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777. 
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 -L30 ir 4.30 -7
Antr.l0-L30
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -1.30 ir 4.30 • 7
PenkL10-l.30ir4.30-8
šešt9-12
Sekm. 9.30 • 1

MOKA: 4%—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.
ASMENINĖS PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGICIAI — atviri iš 6% %.

NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėliu sumai iki $2.000.

GALIMA APMOKĖTI Įvairias sąskaitas: 
namų mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt.

Parduodamos banko perlaidos ir keliautoju čekiai (travelers cheques)
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje

1965 m. birželio mėn. 30 d. KAPITALAS — $1.700.270,67

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
SWANSEA. BLOOR — JANE. $7.000 įmokėti, mūro atskiras, 7 kamba
riai per du augštus, garažas, privatus įvažiavimas, didelis kiemas. Prašo 
$24.000; namas išmokėtas.
INDIAN RD. — GLENLAKE. $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kamba
rių per 3 augštus, garažas. Prašo $18.000.
RONCESVALLES — GRENADIER. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 11 
kambarių, 3 prausyklos, 2 garažai. Prašo $26.000; liks viena skola ba
lansai.
KINGSWAY CRES. — DUNDAS. $4.000 įmokėti, atskiras, mūro, 5 kam
barių vienaaugštis (bungalow), garažas, privatus įvažiavimas, gražus 
kiemas; liks viena skola balansai.
LANSDOWNE — QUEEN. $7.000 įmokėti, 5 butų pastatas, garažai. Prašo 
tik $27.000, skolų nėra.
Neradę atitinkamo namo bei biznio Rame skelbime, prašomi paskambta 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė Ir kalni 
Cta gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105^

DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO 
PRODUKTU PASIRINKIMUI 

DABAR
Siųskite pinigus į USSR 

Tegu jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNAI GARANTUOTA. TURI 
BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR APDRAUSTA IKI 
$20,000.00.

Mūsų firma yra VIENINTELĖ, ku
ri visada siuntėjui persiunčia gavė
jo pasirašytą KVITĄ. Pristatoma 
per dvi savaites. Jokių atskaitymų.

Vertė: 9 rubliai už $10.00.
Persiuntimas: iki $30.00 — $2.75, 

virš $30.00 —10%.
GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad St Newark, N. J.

angliukai arba lietuviškai. 
GRAMERCV SHIPPING CO.

118 E. 28 SU New York 
MU 9-0598 

įsteigta 1945 m.
Atdara kasdien 9—5:30;

Liepto Ir rvtpiUfo •žrferrt* Mtodien.

Bob Scott

8.30 v.v. — Riverdale Parke 
(lytinėje dalyje)

8.30 v. v. — Monarch Parke

7.30 v.v. — Eglinton Parke
8 v.v. — Nathan Phillips Square
8.30 v.v.— High Parke
8.30 v.v- — Kew Beach

8.30 v.v. — Riverdale Parke
(Dirbt, ledo čiuožykloje)

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 31 D.
8 v. v. — Wilowvale Parke Royal Canadian Army Service Corps orkestras

SEKMADIENĮ, RGPJūčIO 1 D.
411-to eskandrono, R.C.A.F. orkestras
Benny Louis orkestras
Ronnie Padgett — vargonais 
Vasaros orkestras dirig. Boris Brott, 
su svečiu sol. Sheila Henig.

2.30 v. p. p. — High Parke
2.30 v. p.p. — Kew Gardens
5.30 v. p.p. — High Parke
8 v. v. — Exhibition Parke

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

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

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairins 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
JUrkėoričlmc IrrUintnc — Nylon se*™1*® — re8- H-0® P°ra ■YlOrerialvOb KQjiriwo —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone 
Tel. 535 - 9468 — Lietuvis Savininkas
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

baterijos ir t.t. Mašinų vilkimas (Towing) darbo 
vai. tel. 535 - 9468 po 7 v. v. RO 6 - 8504
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

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

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
» Įvairios medžiagos namų taisymams
r Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
» Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
» Atlieam visus statybos darbus
» Statome priestatus, fabrius, krautuves, 

namus

|=^ DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
rr 7 ir TAISYMAS — MONOGRAMOS WM WE Latviška brangenybių

krautuvė (Jeweller)
964^ BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

SUPERTEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS 
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI

GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ AUTO 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
PATARNAVIMU.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE &

1385 Queen St.
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 4-84

DUNDAS GLADSTONE, $3.000 įm., 
6 dideli kmb., 2 modem, virtuv., 
dvigubas garažas, 9 met. mortgi
čius, savininkas nupirko verslą, 
reikia tą nuosavybę skubiai par
duoti.

$4.000 įmokėti. 2 apart., krautuvė, 
tinka investavimui (virš $3.000 
metinių pajamų), vaaruose, prašo

$21.500.
KING — TYNDALLE. $7,000 įmo

kėti, atskiras, 11 didelių kamba
rių, 3 virtuvės, 2 vonios, vand. 
apšildomas (naujas pečius), dvi
gubas garažas, be mortgičių, la
bai geras rajonas išnuomavimui.

BLOOR — DURIE. $5.000 įmokėti.
Gerų plytų, atskiras, 6 kamb. 2 

Turime krautuvių, namų, vai 
riose vietose Ir įviriria kaina. 
Taip pat parūpiname geresnė!

Vyt. Morkis J. Ka

MORTGAGE BROKER
(prie Lansdowne Ave.)

50 Namų telefonas: BE. 3-5996 
mod. virtuvės, vand. apšild. Gara
žas, šoninis įvažiavimas, 1 mrgt.

PRIEŠAIS HIGH PARKĄ. $4.000 
įmok. Geram stovy 12 kamb. dup
leksas, 2 verand. (uždaros), labai 
puikioj vietoj, šilt. vandeniu - 
alyv. šild., geros pajamos; gara
žui vieta. Vienas 614%, 10-čiai 
metų atviras mortgičius.

ROYAL YORK. Vienaaugštis (bun
galow). $6.000 įmok. 6 dideli švie
sūs kamb., įmūryta krosnis ir šal
dytuvas, • poilsio kamb., garažas, 
be mortgičių. ____

JANE - DUNDAS. $1.000 įmfc Atek.
5 kamb., geras apšildymas, mo
derni virtuvė, garažas.

arvieėtų, kotelių, motelių Irai- 
Prašome tik kreiptis pas mus. 
n sąlygom paskolų—mortglėių.

škelis A. Bliudžius
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Savaitės
(Atkelta iš l psL)

Ghanos prez. K. Nknunah, ku
ris yra Britai Bendruomenės su
darytos taikos misijos narys, bu
vo pakviestas atvykti į Hanoi. Ta
čiau iš Hanoi į Londoną sugrįžęs 
Britanijos premjero specialus pa
siuntinys Harold Davies tvirtina, 
jog Š. Vietnamo vadams taika ne
rūpi. Jie yra pasiruošę, jeigu bū
tų reikalas, kariauti 30 metų. 
Prez. Nkrumah pakvietimas į Ha
noi yra sąmoningas diplomatinis 
smūgis Wilsono pastangoms tar
pininkauti taikos atstatyme. Jo 
viešnagė bus panaudota propa
gandos tikslams, nes iš visų tai
kos misijos atstovų prez. Nkru
mah yra vienintelis komunizmo 
simpatikas.

Politinė krizė Graikijoje. Prem
jeras George Papandreou norėjo 
pašalinti iš kariuomenės eilių ka
rininkus, kurie kišasi į politinius

1965. VII. 22 — Nr. 29 (808)

įvykiai
reikalus. Karalius Konstantinas 
nesutiko su premjero planais ir 
atsisakė atleisti iš pareigų gyny
bos ministerį, nenorėjusį nusi
lenkti premjero reikalavimams, 
įvykusiame susikirtime karalius 
Konstantinas iš valdžios pašalino 
premjerą G. Papandreou ir į jo 
vietą paskyrė žinomą graikų po
etą George Athanasiades-Novas. 
Pašalintasis premjeras sekančiuo
se rinkimuose gali mėginti apkar
pyti karaliaus galią valdžios rei
kaluose.

Bastilijos Dienos proga suruoš
tame kariniame parade Paryžiuje 
Prancūzija pagrindinį dėmesį ' 
skyrė savo atominei jėgai pade
monstruoti. Prez. De Gaulle tiki, 
kad atominiai ginklai Prancūziją 
padarys galingiausia Europos 
valstybe, šiuo metu jo mokslinin
kai baigia ruošti didesnio pajėgu
mo atominę bombą, pritaikytą 
naujiems lėktuvams.

ŠYPSENOS

APDRAŪDA

Vp A r ĖM A C Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DALtirAJ lyje maloniai Jums patarnaus.

SU SENAIS DRAUGAIS 

PRISIMINKITE 

SENUS LAIKUS

GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
:.™.ZJER LUA Namu tel.: 277-0814 (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864

FOUR SEASONS TRAVEL . z*
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT vreOlT

Pasaulyje žinoma "Wodka 
Wyborowa" yra nepaprasto 
skaidrumo, neturi jokių prie
maišų. Ją galima tiesiog ger
ti ir pasidaryti švelnų kokteilį

Puikios rūšies "Cassis" likeris, 
turįs juodųjų serbentų savybes; 
spalvingas, ir turi sodraus oro- 
mo kvapą ir vaisių skonį, tin
ka pasidaryti saldžiam kok
teiliui

■MK 1
BmwHoia:
i? taoįtbčfe £2F 'PGMLNb

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681
Tipiškai lenkiška "Wrsniow- 
ka"—Cherry Cordial yra mė
giama dėl savo juodųjų vyš
nių skonio; puikiausiai tinka 
pasigaminti sausą kokteilį su 
ledo gabaliukais/

Neatspėjo vardo...
Daktaras papurtė galvą ir vėl 

pridėjo stetoskopą prie jauno vy
ruko krūtinės. Vėliau tarė:

— Man nepatinka jūsų širdies 
plakimas. Atrodo, jog jūs turite 
keblumų su angina pectoris, ar 
ne?

— Taip, bet jos vardas netoks. 
Ji yra Ona Penkaitė.

Seniau ir dabar
Senais laikais, kada žmogus la- 

bai taupė, buvo vadinamas šykš
čiu, gi dabar tokį žmogų vadina 
stebėtinu.

RUOŠIATĖS KELIAUTI 1 
NOVA SCOTIA?
Atkelta iš 3-čio psl.

pietų provincijos galą, ar pasu
kant per puikų Annapolis slėnį. 
Tai yra “Evangeline šalis” (Evan
geline yra poeto Longfellow poe
ma apie vieną Akadijos mergai
tę), ir čia yra tvorų kraštas, ap
statytas nuo 1680 m. Port Royal 
yra pirmoji nuolatiniai apgyventa 
baltųjų gyvenvietė į šiaurę nuo 
Meksikos įlankos, ir čia jūs galite 
pamatyti originalius Port Royal 
pastatus, statytus 1605 m. garsaus 
tyrinėtojo Samuel de Champlain 
(kanadiečiai jį vadina “Naujos 
Prancūzijos tėvu”). Slėnis yra ap
statytas patogiais viešbučiais, mo
teliais, turistų kabinomis. Kelias 
Nr. 1 veda skersai kraštą ligi Ha
lifax. C. Sc.

Sekretorės reikalavimai
Frankfurto laikraštyje tilpo ši* 

toks skelbimėlis:
“Sekretorė ieško šefo. Jis pri

valo būti gerai išauklėtas, gerai 
susipažinęs su savo darbu. Do
miuosi tik šefu, kuris turi šias 
kvalifikacijas”.

Greitai toji mergina gavusi ke- 
lioliką pasiūlymų sekretorės vie
tai.

Jau susipratęs...
Dešimt metų jauniklis kalbasi 

su mama:
— Petriuk, žiūrėk, — ten gand

ras. ..
— Neįdomu, mama. Aš gandru 

jau nebetikiu...
Rimtas įspėjimas

Pustuštėje salėje baigėsi vaidi
nimas. Keliolika artistų dar išėjo 
scenon nusilenkti. Tuo tarpu pa
sigirdo švilpimai. Vienas artistas, 
paėjęs į scenos kraštą, sušuko:

— Nepatartina čia kelti triukš
mo. Juk matote, kad mūsų dau
giau, negu jūsų...

Vietoj mūro — spygliai
Rytinės Vokietijos komunistai, 

norėdami patraukti pasaulio opi
niją savo pusėn, sako, galvoją 
apie panaikinimą sienos Berlyno 
vidury. Vietoj jos numatoma 
įrengti spygliuotą tvorą, kurią su
stiprintų policijos patruliai.

Tas sumanymas būsiąs įvykdy
tas tuomet, kai tik būsią gauta 
spygliuotų vielų iš... Vakarų Vo
kietijos. Parinko Pr. Al.

DRAUDIMAI

233 - 3323 ro e - osii

P. BARAUSKO AGENTŪRA
Naujas adresas: 38 CEDARCREST DRIVE, 
Islington (kampas Dundas ir Royal York)

LIETUVIŲ IŠTAIGA

ĮVAIRIŲ SIUNTINIŲ PERSIUNTIMUI W McGuinness distillers ltd.
TORONTO, ONTARIO

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA

Telefonas LE 1-3098
ŠIAIS METAIS ATOSTOGAUS

NUO LIEPOS 20 D. IKI RUGPJŪČIO 7 D. IMTINAI.
TUO METU ĮSTAIGA BUS UŽDARYTA.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ A A su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi
Tel. 532-7733

Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. dienos 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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
RIaah 296 BROCK AVE. (tarp Dun-Dioor Autorite Uarage das ir coiiego. TeL 5311305

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 .... . „

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

Už sutaupąs moka nuo 4V^% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6Va%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos meta nuo !• vaL iki 1 vaL 3® mln. kiekvieną

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

Sav. R. STASIULIS

VISŲ ROSIU AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

IZRAELIS, ARABAI IR SAUSROS t.
(Atkelta iš 2 psL)

Izraelyje žemė daugiausia dir
bama kolektyviniai, kaip ir ko
munistiniuose kraštuose. Skirtu
mas tik tas, kad į tuos kolektyvus 
-žmonės ne prievarta buvo suvary
ti, bet savu noru atėjo. “Kibucai” 
yra panašūs į rusiškuosius “sov- 
chozus”. _ Tai dideli ūkiai, kur 
kiekvienas specializuojasi siauro
je ūkio srityje ir dirba už algą.

Kolūkiai be prievartos
“Mosavai” šiek tiek panašūs į 

kolūkius. Jie yra mažesni už “ki
bucus”, žemdirbiai naudojasi to
mis pačiomis mašinomis ir padar
gais, parduoda ir perka per ko
operatyvus, bet kiekvienas turi 
savo žemės sklypą, kurį ir dirba. 
Pagaliau “mešek šitufuose” ko
lektyvinis momentas dar silpnes- 
ni.s. Jie paremti kooperatyvais 
produkų pardavimo ir pirkimo 
srityje. Tik maža tokių ūkių dar
bo sritis yra tvarkoma bendrai, 
kaip ganyklos ir pan. i ♦

Nežiūrint didelių pastangų iš
gauti iš nederlingos žemės kuo 
daugiau vaisių, Izraelis savęs ne
išmaitina. Laimė jiems, kad iš už
sienio kasmet ateina 750 mil. do
lerių — didžiausias dolerių kiekis 
vienam žmogui užsienio pagalbos

4143 DUNDAS ST. W., TORONTO 18, ONT.
Vienintelė alyvos šildymo b-vė, pristatanti kuro alyvą su “KLEEN-FLO“ 
priedu. • Skubus krosnių taisymas. • Mechanikai pasiunčiami radijo 
centrinės, kai tik gaunamas užsakymas.

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ VALYMAS.
DABAR PATS LAIKAS KEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ!

Susitarkite DABAR dėl krosnių valymo su mūsų atstovu:
H. ROŽAITIS

Tel. Verslo: 763 - 3874

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eiesira vaiymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswasenais. 

srityje. Vien Amerikos žydai per 
metinę savo rinkliavą surenka 
daugiau kaip 100 mil. dolerių, ku
rių didelė dalis tenka Izraeliui. 
Be metinės rinkliavos, Amerikoje 
Izraeliui aukos plaukia ir kitais 
keliais. Štai, pvz., neseniai atida
rytas Izraelio “Tautinis muzie
jus” Jeruzalėje, kuris jau spėjo 
pagarsėti ir savo architektūra ir 
eksponatais. JAV valstybės de
partamentas jo statybai davė pu
sę milijono dolerių. Kanadiečių 
Bronfmanų šeima paaukojo visą 
milijoną, o taip pat stambi suma 
atėjo iš Niujorko Gotesmano 
fundacijos.

Žydai laimingesni už lietuvius 
šiandien, nes turi savo nepriklau
somą valstybę. Tos valstybės 
reikšmę pasaulio žydijai neseniai 
apibūdino “Amerikos žydų susi
vienijimo” (A.J.C.) pirmininkas 
rabinas J. Prinzas: “Izraelis šian
dien gali būti nauju žydiškojo gy
venimo šaltiniu. Aš nemanau, kad 
kas kita galėtų tokiu šaltiniu būti 
Aš čia kalbu apie pastangas su
kurti asmeniškus, fiziškus ryšius 
tarp Izraelio ir tų, kurie jame lan
kosi ir kurie grįžta į savo kraštus 
karštesniais žydais: atgimę ir pra
turtėję dvasiniai bei praturtinę 
savo žydiškąją bendruomenę už
sienyje”.

namų: LE 3 - 4908

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal), Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur.

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

A. CASALpA RAD|Q & TV

Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom 
Šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. o <72 LANSDOWNE AVE, TORONTO

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJD.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

OKULISTĖS
8r. Bukowska-BEJNAR. R.O 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

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 trūkumus ir duosime
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

W. A. LENCKI,

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W, Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B,A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LIUDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
V. S. MASTIS, LL.D.

Namų, farmų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
TORONTO: 408 Roncesvalles Avė.

(Įėjimos iš Howord Pork Avenue) 
Antrad. ir penktadieniais 6—8 v.v.

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE 7-1708

HAMILTON: FU 3 • 8928

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

DR. E. ZUBRIENt
DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas) 
KABINETAS UŽDARYTAS 

. IKI LIEPOS 26 D.
Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTt ’ 

DANTŲ GYDYTOJA
1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. ME1LUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė.
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

D R. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER MAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 4-4451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W, Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

BATHURST 
DENTAL CLINIC

794 Bathurst St.
(Bloor a. Bathurst)

Tel. 534 - 8814
Dr. N. Novošickis
Dr. A. J. Vaughan-Vaichulis 
Dr. P. Vytė
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•I TORONTO
$v. Jono Kr. par. žinios

— Jo Eminencijai Toronto kar
dinolui James C. McGuigan, iš
tiktam sunkios ligos, linkime 
greitai pasveikti. Eminencija sa
vo ilgo vyskupavimo metu daug 
supratimo ir širdies yra parodęs 
jo arkivyskupijoje esančioms tau
tinėms grupėms. Labai palankus 
buvo ir lietuviams, tėviškai glo
bojo šv. Jono Kr. parapiją sun
kiais krizės laikais.

— Parapijos Gerojo Ganytojo 
stovyklavietėje pradėta antroji 
stovyklavimo savaitė. Šią savaitę 
yra atvykę naujų stovyklautojų. 
Stovyklavietę aplanko daug sve
čių. Pamaldos stovyklavietės kop
lyčioje: sekmadieniais -r- 9, 10 ir 
11 vai., o šiokiadieniais — 9 v.r.

— Praėjusį sekmadienį parapi
jos bažnyčioje pamaldoms talkino 
svečias iš Romos kan. J. Bičiū
nas, kuris svečiuojasi pas savo 
brolį Toronte.

— Sutuokta: Stasys Kiršinąs ir 
Ona Radzevičiūtė.

— Šį sekmadieni 11 vai. pamal
dose prisimenamas a. a. Kostas 
Orentas jojo mirties metinių pri
siminimui.

Vysk. Pr .Brazys išvyko iš Ka
nados pereitą savaitę. Prieš iš
vykdamas, Tėvo Rimšelio, MIC, 
lydimas, lankėsi “T. žiburiuose”, 
palinkėdamas šiam laikraščiui ge
ros kloties. Po to, lydimas kleb. 
kun. Ažubalio, padarė vizitą To
ronto arkivyskupijos kurijoje.

Redakcijoje taip pat lankėsi p. 
Stempužis, Klevelando liet, radi
jo valandos vedėjas bei PLB 
švietimo komisijos narys, Tėvas 
Kulbis, SJ, pakeliui į skautų Ro
muvos stovyklą ir kun. Totoraitis 
iš Newark, N.J.

“T. Žiburiai” atostogaus antrą 
rugpjūčio mėn. savaitę, ir rug
pjūčio 12 d. laida neišeis. Nuo lie
pos 6 d. iki rugpjūčio 5 d. “TŽ” 
redaguoja Ant. Rinkūnas.

Mokyt. Gvildienė, torontiškių 
inžinierių Prano ir Mykolo GviL 
džių mamytė, mirė Lietuvoje š. 
m. liepos 6 d. Velionė buvo gimu
si 1887 m. Baigusi gimnaziją Ry
goje, dar caro laikais mokytojavo 
Žemaitijoje. Nepr. Lietuvoje mo
kytojavo Pakruojaus ir Šeduvos 
progimnazijose.

Plačiai žinoma visuomenininke. 
Buvo steigiamojo seimo ir visų 
kitų demokratinių Lietuvos seimų 
narė krikščionių demokratų 
frakcijoje. Yra taip pat buvusi 
Liet. Katalikių Moterų Draugijos 
centro v-bos pirmininkė (1927-8).

Gražios vestuvės. Pr. šeštadie
ni šv. Jono Kr. par. bažnyčioje 
moterystės ryšiais palaiminti Sta
sys Kiršinąs ir Ona Radzevičiūtė. 
Jaunoji yra punskietė iš Suvalkų 
trikampio. Prieš 10 mėn. jauna
sis buvo nuvykęs į Punską ir ten, 
susipažinęs su Onute, civiliai susi
tuokė. Jai neseniai atvykus į To
rontą, jaunavedžiai susituokė baž
nyčioje. Vaišėse dalyvavo gražus 
būrys svečių, dauguma su puns- 
kietemis susituokusių porų. Jau
niesiems taip pat buvo labai ma
lonu vestuvių iškilmėse turėti 
jaunosios brolį, kuris prieš porą 
savaičių iš Punsko išemigravo i 
JAV.

Bronius Stasiulis ir Ponia, il
gesnį laiką gyvenę Toronte, da
bartiniu metu gyvena ir pensinin
kų dienas leidžia pirktame ūkyje 
Priceville, Ont. Liepos 15 d. juos 
aplankė torontiškiai Z. Laurina
vičius ir Pr. Alšėnas, kurie tuo 
metu atostogavo Springhurst va
sarvietėje. Stasiuliai svečius pa
vaišino savo išaugintomis skanio
mis braškėmis ir kitokiomis gė
rybėmis, o taip pat aprodė savo 
puikų ūkį. Tuo pat metu pas Sta
selius viešėjo duktė Cekauskie- 
hė iš Detroito su dviem vaikučiais 
ir tą pat dieną apsilankė B. Stą- 
siulio švogeris iš Worcesterio V. 
S. Mačys su Ponia, Stasiulienės 
seserimi. Mačys yra dipl. ekono
mistas, buvęs “Tautos Ūkio” re
daktorius, ir dabar — uolus LB 
veikėjas JAV. B. Stasiulis nepr. 
Lietuvoj buvo augštas vid. reik, 
ministerijos valdininkas. Dabar, 
pensininko gyvenime, pasidarė 
dailininku — teptuku ir špachte- j 
liu pradėjo tapyti aliejiniais da
žais paveikslus.

Laboratorijai reikalingas nepilnam 
laikui STIKLO ISPŪTĖJAS (glass 
blower). Kreipdamiesi nurodykite 
patyrimą, rekomendacijas ir norimą 

atlyginimą. 
POLYTRONICS CO.

582 Bathurst St. Toronto, Ont.

UŽSAKYKITE DOVANŲ SIUNTINIUS TIESIAI Ii SAVO NAMŲ, TIK PASKAMBINKITE 

“TAURO” atst.
ST. PRAKAPUI,
Tel. R0 7-9088
18 BROOKSIDE AVE., 
Toronto 9. Ont.
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Prisikėlimo par. žinios

— Praėjusį šeštadienį buvo 
mums pranešta, kad Toronto kar
dinolo Jo Eminencijos James Mc
Guigan sveikata yra labai kritiš
koje padėtyje. Nors sekmadienį 
jau kiek pagerėjo, bet gresiantis 
jo Sveikatai pavojus dar nepraėjo. 
Užtat prašomi visi mūsų parapi
jiečiai pasimelsti už mūsų bran
gųjį ganytoją, kad Dievas jį stip
rintų ir savo dangiškąja palaima 
globotų. Visa Prisikėlimo parapi
ja turi* pareikšti Jo Eminencijai 
ypatingai gilų dėkingumą, nes jis 
čia pakvietė lietuvius pranciško
nus, ir tik jo dėka Toronte buvo 
Įkurta ši lietuvių tautinė parapi
ja, kuriai Eminencija nuolat ro
dė nepaprastai nuoširdaus prie
lankumo.

— Ateinantį sekmadienį, 10 
vai. ryto ryto bus šv. Mišios už a. 
a. Pauliuką Laurinaitį, paminint 
jo pirmąsias mirties metines.

— Praėjusį šeštadienį Prisikė
limo parapijos bažnyčioje priėmė 
moterystės sakramentą: Vaclovas 
Lukoševičius su dr. Aldona Užu- 
piene ir Kostas Tyla su Grove 
Mary Hannan. Susituokusiems 
linkime laimingo šeimyninio gy
venimo.

GEROJO GANYTOJO PRIEGLOBSTY
Kaip kasmet, taip ir šiemet Šv. Jo

no parapijos administruojama Gerojo 
Ganytojo stovykla Springhurste pri
glaudė gražų būrį lietuviško jaunimo 
— berniukų ir mergaičių. Po mokslo 
metų pabaigos, jie čia stiprina sveika
tą, augina ir brandina fizines bei dva
sines jėgas lietuviškoj aplinkumoj ir 
Gerojo Ganytojo globoj.

Kas rytas koplyčioje stovyklauto
jams ir vasarvietės suaugusiems vasa
rotojams laikomos pamaldos. Keliama- 
si 8 vai., pusvalandį mankštinamasi, 
o tuomet — patikrinimas ir vėliavos 
pakėlimas, 9 vai. šv. Mišios. Po to pus
ryčiaujama, žaidžiama ir rikiuotėj ei
nama maudytis. Maudomasi du kartus 
į dieną. Stovyklautojai iki valios pri- 
sitaško, priplaukioja švariam ir sau
giam savo seklumų Georgian Bay įlan
kos vandenyje.

Laikas nuo laiko stovykloje pasi
girsta kapel. J. Staškevičiaus valdomo 
akordeono garsai, šios muzikos išpildo
mų dalykų stovyklautojai itin mielai 
klausosi. Jų tarpe taip pat esama ge
rai valdančių akordeoną.

8 vai. vakare esti vėliavos nuleidi
mas. Po to — laužas dažnai su greito
mis improvizuota programa, kartais — 
su kruopščiau pasiruošta.

Ketvirtadienio (15.VII.) tylų ir gražų 
vakarą, stovyklos laužui liepsnojant 

ir aptilus kitų dainų garsams bei su
stojus žaidimams, pravirko kapeliono 
akordeonas akompanimentu stovyklau
tojų bendrai dainuojamai (norėtųsi 
sakyti, — giedamai) partizaniškų mo
tyvų dainai:
“O, kada žemelė bus nuo kraujo soti, 
Kada tu sugrįši vėl su žirgeliu?...”

Su tais garsais laužo dalyvių širdys- 
na gūstelėjo sentimentali ir pilna pa
vergtos Tėvynės 
nuotaika...

Rytais vėliavos 
rais — nuleidimo 
nurodo pastebėtus trūkumus stovyk
lautojų elgesyje ir perskaito nubaustų
jų (esti ir tokių!) sąrašą. Jie, papras
tai, skiriami ekstra darbams — ap
grėbstyti rajoną, surinkti popiergalius 
ir Lt. Pažymėtinas vadovybės nešališ
kumas ir nusižengusiųjų baudimas, 
“neatsižvelgiant nei draugystės, nei 
giminystės”. Labai įdomu buvo klausy
tis, kai komendantas Laurinavičius, 
skaitydamas nubaustųjų sąrašą, per-

ilgesio nostalgijos

pakėlimo ar vaka- 
metu komendantas

* MtTftO PAfcKt

PLEASE WALK 
ON THE GUSS

Kviečiame jus pasivaikščioti po žalias 
pievas, žaliuojančius darželius ir me« 
džiais apaugusius slėnius, kurie įeina • 
metropolinio Toronto 15 parkų plotų, 
skirtų poilsiautojams.
Nepamirškite pamatyti Metropolitan 
Folk Art festivalį centrinėje Saloje.

METROPOLITAN TORONTO 
PARKS DEPARTMENT 
Tel. 4587-5291

V. STOCKUS 
LE 5 - 4183 

WEST TORONTO BODY 
WORKS — 27 EDWIN AVE. 

Įvažiavimas iš kiemo. 
Atlieka visus viršutinius 

autovežimių taisymo darbus. 
Taip pat — mechaninis taisymas.

f

K.L.K. Moterų Prisikėlimo parapijos skyriaus v-ba ir dvasios va
das. Iš kairės į dešinę — Z. Didžbalienė, A. Kuolienė, T. Placidas, 
OFM, V. Valaitienė, F. Urbonienė, M. Basalykienė, A. Puterienė ir 
G. Kaknevičienė

AMERIKIEČIŲ TRIUMFAS ERDVĖSE
Prieš apie 7 ¥2 mėnesio ameri

kiečiai paleido raketą į Marsą 
tikslu padaryti šios intriguojan
čios planetos fotografijas. Kai be
veik tuo pat metu paleistoji rusų 
raketa greitai išėjo iš kontrolės 
ir dingo erdvėse, amerikietiškoji 
Mariner IV, klusni visiems įsa
kymams iš žemės, pagaliau pada
rė 325 mil. mylių kelionę ir pa
gal Įsakymą ėmė fotografuoti ir 
siųsti signalus Į žemę. Nors tie 
signalai tebegaunami ir fotografi
jų rekonstrukcija tebevyksta, ta
čiau jau paskelbta eilė retų davi
niu.

skaitė kito Laurinavičiaus (sūnaus) pa
vardę.

Pirmąją stovyklavimo savaitę oras 
pasitaikė itin gražus. Puiki stovyklos 
aplinkuma, sveikas, nuskaidrintas 
spygliuočių bei lapuočių medžių oras 
bei šiltos ežero bangos — išlaiko sto
vyklautojų nuotaiką labai augštam ly« 
gyje ir pakiliam energingumo laipsny
je. Todėl ir jų apetitas stovykloje prie 
stalų, galima sakyti, “vilkiškas”. Ge
ras ir sveikai pagamintas maistas ugdo 
jų svorį ir žadina energiją. Valgoma 
bene penkis kartus: pusryčius, pietus 
pavakarius, vakarienę ir naktipiečius. 
Pastarąja valgymo privilegija naudo
jasi ne visi — tik labai gero apetito 
savininkai. Po laužo — jie gauna dar 
atsigerti pieno ir suvalgyti pyragaitį.

Sporto aikštėj niekad netrūksta ka
muolio gainiotojų, ypač krepšininkų 
ir tinklininkų. Pernai išasfaltuotoji 
stovyklos sporto aikštė dar labai pui
kiai laikosi, žiemos šalčiai nepagadino 
grindinio. Rodos, grupė krepšininkų 
ruošiasi draugingoms rungtynėms su 
“Aušros” stovyklos krepšininkais.

Šiuo metu Gerojo Ganytojo stovyk
lautojai jaučiasi gana gerai. Niekam 
nebereikia talpintis palapinėse ir kar
tais evakuotis iš jų audros metu. Ber
niukams ir mergaitėms pastatyti pui
kūs pastatai ir juose patogumai — vi
siškai miestiški.

Stovyklą dažnai aplanko gausūs 
svečiai ne tik iš kaimyninės stovyk
los bei stovyklaujančių Springhurst 
vasarvietėje, bet ir iš JAV. Pirmąją 
savaitę lankėsi iš Amerikos kun. Si
maitis (iš Detroito), kun. Totoraitis ir 
du mūsiškio kapeliono seminarijos 
dienų draugai — kun. A. Babonas ir 
kun. R. Kasponis su broliu studentu.

Šia proga norisi patikslinti anksčiau 
skelbtą truputį netikslų stovyklos va
dovybės sąstatą. Dabartinis sąstatas 
yra šitoks: stov. komendantas Zigmas 
Laurinavičius, berniukų vadovas — R. 
Laurinavičius, ūkvedys — Vyt. Staš
kevičius, mergaičių vadovė — Dalia 
Girčytė, berniukų pastato prižiūrėto
jas — Edvardas Zabiela, kapelionas 
— kun. J. Staškevičius ir kruopščio- 
sios šeimininkės — p. Juzėnienė ir Ve
ra Vildžiūnaitė.

Šiuo metu Sprighurst paplūdimys — 
žymiai patobulintas: krante įrengtos 
persirengimo kabinos, vieši klozetai ir 
pn. Ruošiamasi įrengti parką, automo
bilių pastatymo vietą etc.

Pr. Alšėnas

Geriausiai pailsėsim per savo atostogas 
garsiame CAPE COD—OSTERVILLE kurorte prie atviro Atlanto jūros 

pliažo — gražioje lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės viloje.
A I I r\ D OK I E 87 Bast Bay Rd., Osterville,
Al J JIX V J l\J L Cape Cod» Mass- °2655’ USA-1 ' 1 *- Tel. (Area 617) 428 - 8425.

• Vila AUDRONE yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt dekoratyvinių 
medžių 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.
• Todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo atostogas.

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 I 

VILLA AUDRONE — MRS. MARIJA JANSONAS

14 K

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

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

Užsakymai priimami ir paštu.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū- 1 klasėje turintiems laikinius lėl

ius. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 

TEL. LE 2-3656

Vienas iš Įdomiausių dalykų yra 
konstatavimas, kad atmosfera su
panti Marsą yra negili (vos apie 
8 mylių augščio), labai skysta ir 
joje visai nėra deguonies. Tuo 
būdu aiškėja, jog ant Marso ne
gali būti gyvybės mūsų prasme, 
bet gali būti kokia nors vegetaci
ja, kuriai oro deguonies nereikia, 
juoba, kad rasta vandens pėdsa
kų.

Pirmieji foto paveikslai rodo 
lyg dykumą, kurios pakraščiuose 
yra kažkas, kas galėtų būti savo
tiška augmenija.

Kita naujiena yra tai, kad Mar
so paviršius yra daugiau radioak
tyvus negu žemės, bet tas aktyvu
mas dar nėra tokiame augštame 
laipsnyje, jog būtų perdaug pavo
jingas žmogui.. 'Marsas neturi 
apie save magnetinio lauko, kokį 
turi žemė.

Naujai ateinantieji paveikslai 
rodo nuotraukas, kuriose žymu 
objektai jau net tik iki 2 mylių 
mažumo. Dabar jau matyti kratei 
riai ir kiti paviršiaus nelygumai, 
primenantieji mėnulį.
Manoma, kad Marso paviršiuje 

vyrauja dideli vėjai, kurie pake
lia dulkes, fotografijoje atrodan
čias kaip debesys.

Šiam amerikiečių bandymui pa
sisekus, manoma 1970 metais pa
leisti kitą raketą, kuri nusileistų 
Marse, nes šioji praskrido ir, at
likusi uždavinį, dings erdvėse.

A. A. pulk. PR. SALADŽIUI mirus, 
jo žmonai, dukteriai ir sūnums 

nuoširdžia užuojauta reiškia —
S.-Kviecinskas ir Šeima

SILVESTRUI NALIVAIKAI mirus,
jo žmoną ONĄ, dukterį ŽIVILĘ brolį JUOZĄ GIRĖNĄ 

ir kitus artimuosius nuoširdžiausiai užjaučia ir drauge liūdi —
Jašiūnų šeima

Vladas Bačėnas, žinomas gėli
ninkas iš Bramton, Ont, po pavy- 
kusios operacijos, gydosi šv. My
kolo ligoninėje.

Bedarbių skaičius Kanadoje 
šiuo metu siekia 265.000, tačiau 
įvairiuose fabrikuose trūksta 
35.00 Įvairių sričių specijalistų. 
Bedarbių masę sudaro neturi jo
kio išsilavinimo asmenys. Vyriau
sybė nori Įsileisti daugiau imig
rantų, darbo unijos, betgi, tam 
priešinasi, sakydamos, kad pirmo
je vietoje darbu turi būti aprūpin
ti vietiniai bedarbiai. Praeities 
praktika irgi parodžiusi, kad 
imigrantai ne atima darbus iš vie
tinių kanadiečių, bet net sukuria 
daugiau darbų.'

KARDINOLO McGUIGAN 
SVEIKATA

Paskutinėmis iš kurijos gauto
mis žiniomis, kardinolas turėjo 
smūgį peerito šeštadienio rytą. 
Buvo labai arti mirties visą šešta
dienį. šiuo metu jis yra atgavęs 
sąmonę, bet tebėra dalinai para- 
ližuotas ir negali kalbėti.

Toronto arkivyskupijos valdy
tojas ark. P. F. Pocock prašo vi
sus tikinčiuosius melstis už gany
tojo sveikatą.

Kan. dr. Jonas Bičiūnas iš Ro
mos viešėjo Toronte pas brolį. 
Ta proga tolimasis svečias pr. 
sekmadienį atlaikė pamaldas Šv. 
Jono Kr. bažnyčioj ir lankėsi “T. 
Žibiurių” redakcijoj, papasako
damas apie Romos lietuvių kolo
niją, jos veiklą ir rūpesčius.

Ateitininkų kongresą, įvykusį 
liepos mėn. pradžioje Toronte, 
gražiai aprašė anglų katalikų sa
vaitraštis “The Canadian Regis
ter”. Įdėtos kaikurios dr. V. Vy
ganto ir dr. J. Girniaus kalbų 
mintys, sustota ties pagrindine 
kongreso tema. Aprašymas pa
puoštas fotografija, rodančia To
ronto arkivyskupą P. F. Pocock 
besikalbantį su prel. Balkūnu. 
Arkivyskupui kongresas paliko 
gilų įspūdį: “Very impressed”, 
— pasakė jis vėliau vysk. Braziui.

Dr. A. Užupienė išvyko atosto
gų, ir jos kabinetas bus uždarytas 
iki rugpjūčio 17 dienos, antradie
nio. Pereitą šeštadienį daktarė 
susituokė su ekon. V. Lukoševi
čiumi. Sutuokė Tėvas Kornelijus, 
OFM, Prisikėlimo bažnyčioje To
ronte. Atostogauja Europoje.

PADĖKA
Už surengimą man priešvestuvinio 

(shower) pobūvio nuoširdžiai dėkoju 
rengėjoms ir visoms prisidėjusioms 
prie brangių dovanų: Mrs. M. Adams, 
O. Ažubalienei, V. Aleknavičienei, V. 
Balaišienei, V. Bucevičius, M. Borst, 
M. Daukšienei, M. Genčienei, Galskie- 
nei, M. Girčienei, J. Liutkienei, J. Ka- 
maitienei, Hamilton, E. Kišonienei, 
M. Kniukštienei, O. Marcinkevičienei, 
V. Moklickaitei, A. Pačiulytei, A. Pet
rauskienei, B. Prakapienei, A. Ricke- 
vičienei, I. Staskevičiūtei, B. Staniu
lienei, G. Vaitkienei, Vaišvilienei.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas 
man žengiant pirmuosius žingsnius 
šiame naujame krašte niekuomet ne
išdils iš mano atminties.

Onutė Radzevičiūtė

REKORDINIAI ŠALTAS ORAS
Liepos m. antroji pusė prasidė

jo su ypatingai šaltu oru. Dauge
lyje centrinio ir rytų Ontario vie
tų temperatūra sumušė šaltumo 
rekordą šiam metų sezonui. Re- 
kardiniai šaltas oras liepos 19 
dienai buvo Maltone prie Toron
to: 47 laipsniai.

Komunistinė Kinija pasiuntė 
papildomus karinius vienetus — 
5.000 vyrų i pietinį Tibetą, kur 
yra prasidėjęs sukilimas prieš ki
niečių karinę valdžią. Pietinio Ti
beto gyventojai remia į Indijos 
sostinę New Delhi pasitraukusį 
Dalai Lamą. Kitose Tibeto vieto
vėse taip pat jaučiama didėjanti 
neapykanta kiniečiams.
ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse arba mažuose 
parengimuose. Europietiška muzika. 

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

A. ZAREMBA

Driving School
Vokiška vairavimo mokykla 

ved. Rudy Wolfinger 
330 Queen St. W. Tel. EM 6-2957 
Parengiame egzaminams įvairiomis 

kalbomis.

O MONTREAL
Inventoriaus vajus. — “Balti

jos stovyklai skubiai reikalingos 
lovos, matracai, miegamos sofos, 
šaldytuvai ir kitas inventorius. 
Kas turi atliekamų tos rūšies bal
du kviečiami apie tai pranešti 
Juozui šiaučiuliui, tel. PO 7-2781, 
arba Petrui Adomoniui, tel. RA 
2-2472.

“Baltijos stovyklos komitetas 
savo paskutiniame posėdyje ap
svarstė visą eilę svarbių stovyk
los reikalų.

Stovyklos kasa nuo metų pra
džios turėjo $4,846.27 pajamų ir 
$4,778.46 išlaidų. Skautorama da
vė $221.93 pelno, loterija — 
$347.49. Lėšų vajus pasiekė $8,- 
600, iš kurių apie pusė gauta gry
nais pinigais ir kita pusė pasiža
dėjimais. Posėdyje buvo nutarta 
pagal turimus pasižadėjimus už
traukti “Lite” $2,500 paskolą.

Pagrindinio stovyklos pastato 
statybos išlaidos suvestos $4,675.- 
77 sumai. Sąmatoje buvo numa
tyta $3,800. Padidėjimas susidarė 
iš kaikurių nenumatytų išlaidų ir 
pastato paaugštinimo viena pėda, 
kas sudaro apie 15% jo tūrio. Į 
pastato kainą neįeina elektros, 
vandentiekio ir inventoriaus įgi
jimo išlaidos, kas gali sudaryti 
dar apie $1,500. Darbo išlaidos 
sąmatos ribose. Iš kitų išlaidų pa
minėtinos: apmokėta skola už 
sklypą Nr. 84 $600, padarytos 
antros vaikams patogesnės mau
dyklos ir keliai į naują pastatą ir 
maudyklas — $275, ugnies drau
dimai $106 ir kt. Dar nevisos są
skaitos apmokėtos.

Tolimesnę stovyklos statybą 
stabdo kontraktorių stoka, kurių 
daugumas jau turi prisiėmę sta
tybų iki rudens. Jeigu ne p. J. 
Ladygos entuziazmas ir pasiauko
jimas stovyklos labui, vargu ar 
ir pagrindinis pastatas būtų buvęs 
pastatytas. Komiteto vardu posė
dyje pirm. P. Rudinskas jam pa
reiškė padėką. Numatyta tolimes
nę stovyklos statybą tęsti rudenį 
ir užbaigti ankstyvą 'pavasari.

Stovyklos “Baltija” pagrindi
nio pastato šventinimas Įvyks rug
pjūčio mėn. 8 d., sekmadienį. Pa
maldos 11 vai., šventinimo iškil
mės 2 vai. p.p. Numatyta pakvies
ti miškų departamento atstovus, 
vietini Quebeco parlamento atsto
vą, St. Donat kleboną, miesto bur
mistrą ir kitus vietos pareigūnus.

Stovyklos atidarymo programai 
paruošti nutarta pakviesti Tėvą J. 
Vaišnį, SJ, I. Lukoševičienę, J. 
Ladygą ir J. Piečaitį.

Stovyklos “Baltija” patalpomis 
po jaunimo stovyklos galės pasi
naudoti ir kiti Montrealio lietu
viai. Visi, kurie sutiks atostogau
dami pasidarbuoti stovyklos rajo
no tvarkyme, galės patalpomis 
naudotis be atlyginimo. Iš kitų 
numatoma imti nedideli mokesti 
stovyklos priežiūros išlaidoms ap
mokėti. Pr. R.

PALAIDOTAS 
ADLAI STEVENSONAS

A. Stevensonas, JAV ambasa
dorius Jungtinėse Tautose, miręs 
širdies liga Londono gatvėje pra
eitą trečiadieni, ši pirmadienį pa
laidotas šeimos kapuose Blo
omington, Ill. Laidotuvėse daly
vavo JAV Prezidentas L. Johnson 
su ponia, Viceprezidentas Hump
rey su ponia, daug JAV federali
nio kabineto ministerių ir guber
natorių. Laidotuvių procesiją se
kė 60.000 žmonių, išsirikiavusių 
2V2 mylių pakelėje tarp bažnyčios 
ir kapinių.

Jungtinėje Tautose tą pat dieną 
kolegos diplomatai su gen. sekre
toriumi U. That priekyje dalyva
vo pamaldose. Po to Įvyko specia
lus J. Tautų visumos posėdis, ku
riame kalbą pasakė JAV valsty
bės sekretorius D. Rusk.

A. Stevensono šeimos diploma
tinės tradicijos turi gilias šaknis. 
Jo senelis buvo-JAV viceprezi
dentas.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS INC.

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

. TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

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

10 METŲ PATIRTIS

’’LITAS“
4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-tas
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybes draudimas iki $2.000.
7.6% už asmen. paskolas 
6.5% už nekiln. turto pask. 
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALAHOOS: 146$ Da Sava $♦., sekmodieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., dortx> die
nomis — nuo 10 iki 3 V., nhmo^enlus Ir Mtodienius; vakarais — treČiodie-
niais ir penktodieniols nuo 7 Iki 9
3907 Rasamoenf Blvd., tai. 722.2472: dieno — penktodientoH nuo 1 iki 6 vai. Ir vaka
rais — pirmodienkjfs, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vok

Sy. Kazimiero par. žinios 
3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.

— Parapijos piknikas bus rug
pjūčio 29 d. p.Skruibio vasarvie
tėje. Reikės važiuoti į Otavą ke
liu Nr. 17, už Rigaud miestelio, 
pavažiavus 2 mylias, pasukti į ke
lią, vedantį į Ponte Fortune.

— Šv. Kažimiero par. Jaunimo 
Klubo valdyba praneša, kad at
šaukia planuotą pikniką pas Vek- 
terį: liepos 25 d. jaunimo pikni
kas neįvyks! Tą pačią dieną ruo
šiamas bendras Otavos ir Mont
realio lietuvių susitikimas pas 
Skruibį.

— Po sunkios ligos liepos 11d. 
Hotel Dieu ligoninėje mirė Ele
na Vosyliūtė, sulaukusi 42 m. am
žiaus. Anksčiau ji daug dirbdavo 
prie parapijos parengimų ir vaka
rienių, buvo uoli mišraus choro 
choristė. Liepos 15 d. iš šv. Kazi
miero bažnyčios palaidota Cote- 
des - Neiges kapinėse. Ją į poilsio 
vietą palydėjo gausus artimųjų ir 
pažįstamų būrys.

— Jau ketvirtą savaitę sunkiai 
serga buvęs ūkininkas Olbryz, pa
guldytas St. Cabrini ligoninėj, 
kambario Nr. 326.

— Staiga susirgo Petronėlė 
Markūnienė; nuvežta į St. Mary’s 
ligoninę.

— Liepos 21 d. išvyksta i Law
rence, JAV, p. L. Papaurėlis. St. 
Frances parapijoje jis priims mo
terystės sakramentą su p. Marija 
Markus. Sveikinimai kuriant lie
tuvišką šeimą.

— Trims savaitėms atostogų 
išvyko p. M. Arlauskaitė.

— Notaras J. Bernotas grįš iš 
atostogų ir bus savo įstaigoje lie
pos 26 d.

— Nemaža grupė lietuvių iš 
Montrealio išskrido į Lietuvą. Pir
mas sustojimas — Maskva, pas
kiau ilgiau sustos Vilniuje. Visi 
ekskursantai tikisi aplankyti tė
viškes, kurių nematė jau 30-49 
metu. J. G.

“BALTIJOS” STOVYKLOS 
VADOVYBĖS

Skaučių: viršininkė — sklt. D. 
Zubaitė, adjutante — D. Kudž- 
maitė, skaučių d-kė — sklt. R. 
Kudžmaitė, paukštyčių d-kė — 
sklt. D. Zubaitė, sporto vadovė 
— sklt. D. Aneliūnaitė, progra
mos vedėja — s. I. Lukoševičienė.

Skautų: komendantas — sklt. 
R. Navikėnas, adjutantas — R. 
Piešina, skautų d-kai — v. sklt. 
E. Tekutis ir sklt. A. Rudinskas, 
vilkiukų — d-kas — sklt. K. Bar- 
teška, sporto Vadovas — psklt. 
H. Celtorius, koordinatorius — s. 
Piečaitis.

Kapelionai: pir. savaitei v.s. T. 
J. Vaišnys, SJ, antr. savaitei s. 
T. Kulbis, S.J.

Laužavedžiai: v. sklt. L. Bražė
naitė ir v. sklt. E. Tekutis.

šemininkės: A. Kuncevičienėj 
Gabrusevičienė, M. žižienė.

Ūkvedys — P. Zurkevičius.
Stovyklos sanitarė — G. Kudž- 

mienė.
Mieli tėvai, tuntų vadovybės 

deda visas pastangas, kad ši sto
vykla būtų visapusiškai sėkmin
ga, bet kiek jūs prie to prisidėjo
te, prisidedate, prisidėsite?

Ruoštoji tėvų-rėmėjų talka vi
su 100% nepasisekė, kadangi nė 
vienas iš jūsų nepasirodėte. Ar 
nemanote, kad* tai yra jūsų parei
ga mums padėti Įsikurti naujoje 
stovyklavietėje? Kur dingo mūsų 
didelis ir darbštus Tėvų Komite
tas. Kada gi jūs galite mums pa
dėti, jei ne dabar. Pagalvokite, 
laiko nedaug beliko; stovykla 
pradedama liepos 31 d. Tad visi 
i “Baltiją” prie Lac Sylvere, sto
vyklautojai ir talkininkai!

Tuntu vadovybės

APSIDRAUSK!
/

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722 - 2472
Res: 722 -4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI
ATSAKOMYBE — GYVYBĖ

Tikslus ir greitas patarnavimas

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., teL 766 • 5827




